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HooFDSTUK I

WISSELRECHT *
AFDELING

I

OPSTELLEN EN illTGIFTE VAN DE WISSELBRIEF

1.

BESTANDDELEN VAN DE WISSELBRIEF. HANDTEKENING VAN DE TREKKER-

De handtekening van de trekker is, blijkens artikel 1, 8" W. W., een van de
essentiele bestanddelen van de wisselbrief, bij gebreke waarvan het stuk als
wisselbrief nietig zou zijn. De plaats van de titel waarop de trekker zijn handtekeningplaatstis zonderbelang (Fredericq-DeBacker, X, nr. 24, p. 79; Ronse, o.c.,
nr. 168, blz. 63; Van Rijn-Heenen, III, 1981, nr. 299).
Het hof van beroep te Brussel sprak zich derhalve terecht uit voor de geldigheid
van een wisselbrief die de handtekening van de trekker enkel op de rugzijde van
de titel droeg voor endossement (Brussel, 23 maart 1976, Pas., 1977, II, 47).

2.

BESTANDDELEN VAN DE WISSELBRIEF. TREKKER GEEN NATUURLIJKE PERSOON

OF RECHTSPERSOON- Noch de naam,

noch de woonplaats van de trekker moeten
op de wisselbriefworden vermeld(Frederick-DeBacker, X, nr. 24, p. 78; Ronse,
O.C., nr. 169).
De vrederechter te Beringen oordeelde echter terecht dat wanneer als trekker een
fabriek is vermeld zonder rechtspersoonlijkheid, en de handtekening van de
trekker onleesbaar is, de wisselbrief ongeldig is (Vred. Beringen, 11 april1973,
fur. Liege, 1974-75, 199).
3. AFWEZIGHEID VAN DE VERMELDING VAN DE SOM IN LETTERS- Het is gebruikelijk de som tweemaal aan te duiden met name voluit in letters in de tekst van
de betalingsopdracht en in cijfers in de rechterbovenhoek van de titel. Blijkens
artikel 6 W. W. kan de som echter ofwel in cijfers, ofwel voluit in letters worden
aangeduid (Ronse, o.c., nr. 129). De afwezigheid van de vermelding van de som
in letters brengt de nietigheid van de titel dus niet mee (Antwerpen, 10 november
1977, R.W., 1977-78, 1974).
4. VERMELDING VANHETFONDS- De zgn. dekkingsclausule d.i. de vermelding
van het fonds op de wisselbrief, is een overbodige vermelding die in beginsel geen
enkele invloed uitoefent op de verbintenissen uit de wisselbrief (Fredericq,
Handboek, II, 1978, nr. 833; Van Gerven, Ondernemingsrecht, nr. 59; Rouse,
o.c., nr. 205 e.v.; Van Rijn-Heenen, III, 1981, nr. 307). Het hof te Antwerpen

* Het deel wisselrecht is door J. M. Nelissen Grade geschreven. Het omvat de rechtspraak van 1972,
jaar van verschijning van het standaardwerk van J. Ronse, tot einde 1981. Bij de redactie werd
dankbaar gebruik gemaakt van de nota's van Prof. J. Ronse.
RONSE, J. , , Wisselbrief en orderbriefje", in A .P.R. , Story-Scientia, Gent, 1972.
De wisselbriefwet wordt hier als W.W. afgekort.
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deed terecht in deze zin uitspraak (Antwerpen, 10 november 1977, R. W.,
1977-78, 1974).
Tijdens de onderzochte periode werd echter nog tweemaal gevonnist dat de
vermelding van het fonds onder de hoofding , ,waarde in vertegenwoordiging
van'' het onvoorwaardelijk karakter van de wisselbrief aantast; in beide gevallen
werd geoordeeld dat de wisselschuldenaar zich op grond van de onderliggende
overeenkomst kan verweren (Kh. Kortrijk, 4 december 1969, R.W., 1972-73,
179; Kh. Leuven, 19 oktober 1971, B.R.H., 1972, 198).
Deze rechtspraak moet afgekeurd worden. Algemeen wordt aangenomen dat de
vermelding van het fonds onder de rubriek , ,waarde in vertegenwoordiging
van ... " enkel is opgelegd met het oog op de herdiscontering. Elke discussie
dienaangaande is opgelost sedert op het formulier van genormaliseerde wisselbrief onder de ruimte voorzien voor de vermelding van het fonds in voetnoot is
afgedrukt: ,vermelding vereist door de herdisconto-instellingen doch zonder
gevolg voor de wisselverbintenissen van de ondertekenaars".
Het aangehaalde arrest van Antwerpen stelde terecht dat de vermelding van het
fonds van belang kan zijn voor het verweer van de acceptant die daardoor bevrijd
is van de aanvoerings- en bewijslast omtrent het verband van de wisselverbintenis
met de onderliggende verbintenis (zie ook Ronse, o.c., nr. 210).
Weliswaar kan het uitzonderlijk voorkomen dat de partijen, door een duidelijke
vermelding in die zin op de wisselbrief, te kennen geven dat de verbintenis tot
betaling afuankdijk wordt gesteld van de nakorriing van de onderliggende verbintenis (Ronse, o.c., nr. 213). Daaruit volgt echter niet enkel, zoals de aangehaalde Kortrijkse en Leuvense vonnissen hebben beslist, dat de wisselschuldenaar zich op grond van de onderliggende verhouding kan verweren: de wisselbrief moet als zodanig worden nietigverklaard. De onvoorwaardelijke opdracht tot betaling is immers, blijkens de artikelen 1-3° en 2 W.W., op strafvan
nietigheid van de wisselbrief voorgeschreven.
Het stuk dat als wisselbrief nietig is kan dan wel geconverteerd worden in een
andererechtshandeling (Fredericq,Handboek, II, 1978, nr. 832; Ronse, o.c., nr.
260 e.v.; Van Rijn-Heenen, III, 1981, nr. 301). Een stuk dat alle elementen van
de wisselbrief bevat, maar waarop de betalingsopdracht voorwaardelijk is gemaakt, geldt nog als delegatieovereenkomst met tegenstelbaarheid van verweermiddelen (Ronse, o.c., nr. 293). Het kan bovendien steeds gelden als bewijs van
de schuld van de ondertekenaar.
5. STRAFBEDING OP DE WISSELBRIEF. NIETIGHEID - Terecht werd door een
Brussels vonnis geoordeeld dat een strafbeding op een wisselbrief ongeldig is
(Kh. Brussel, 22juni 1976,B .R.H., 1977, 30). De wisselwetheefthetvorderbaar
bedrag in artikel48 op limitatieve wijze bepaald naar aanleiding van de regeling
van de inhoud van het regresrecht m.n. de hoofdsom, de intresten, de protestkosten en de andere kosten. Elk verhogingsbeding dient dus voor niet geschreven
te worden gehouden (Fredericq-De Backer, X, p. 476, voetnoot 4; Ronse, o.c.,
nr. 137 en 1785).
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6.

VERLIES VAN DOOR DE SCHULDENAAR TOT W AARBORG AFGELEVERDE BLAN-

CO-ACCEPTEN- In een

aan de rechtbank van koophandel te Verviers voorgelegd
geval weigerde de verweerder de betaling van het saldo van de koopprijs die de
verkoper van hem vorderde zolang de blanco-accepten die hij aan de verkoper tot
waarborg van zijn vordering had overhandigd niet werden uitgeleverd (Kh.
Verviers, 24 mei 1973, fur. Liege, 1973-74, 47). De verkoper betwistte niet dat
hij een aantal blanco-accepten had ontvangen en had er overigens verschillende
aan de koper terugbezorgd. Hij beweerde echter dat hij de andere blanco-accepten
verloren had en meende dat zulks de uitoefening van de onderliggende vordering
niet in de weg stond.
De rechtbank gaf hem gelijk met de overweging dat de wettelijke rege1ing
betreffende verrniste wisselbrieven enkel ge1dt voor geldige wisselbrieven terwijl
men hier te doen had met onvolledige en dus als zodanig nietige wisselbrieven;
dat in ieder geval niet bewezen was dat de verkoper, indien hij de blanco-accepten
zou vervolledigd hebben, de nodige formaliteiten had vervuld om zijn rechten uit
de vermiste wisselbrieven te kunnen uitoefenen; en dat indien de verkoper er in
zou slagen de volledig gemaakte wissels in omloop te brengen, hij aansprakelijk
zou zijn voor de schade die hieruit voor de acceptant-koper zou voortvloeien.
Deze uitspraak overtuigt niet. Weliswaar ontbreken bij het blanco-accept een of
meer wettelijk vereiste vermeldingen en is het derhalve als dusdanig een nietige
wisselbrief. De titel kan echter vervolledigd worden overeenkomstig de tussen
partijen gemaakte afspraken (Ronse, o.c., m. 221; Van Rijn-Heenen, ill, 1981,
m. 302).
Terzake was het gevaar dat de schuldenaar tweemaal zou moeten betalen dus niet
denkbeeldig, indien de houder van de blanco-accepten deze in strijd met de
bestaande afspraken in omloop zou gebracht hebben. Het niet-nakomen van de
afspraken gemaakt met het oog op het vervolledigen van een onvolledige wisselbrief is immers, krachtens artikel 10 W. W., niet tegenstelbaar aan de derdehouder te goeder trouw.
Heeft mente doen met een geldige wisselbrief, dan wordt met het oog op het
vermijden van het gevaar van dubbele betaling aangenomen dat de houder de
betaling van de onderliggende schuldvordering slechts tegen uitlevering van de
wisselbrief mag vorderen (Ronse, o.c., nr. 2232; Van Rijn-Heenen, ill, 1981,
m. 403). Deze regel geldt ook wanneer de wisselbrief enkel tot waarborg van de
onderliggende verbintenis is geaccepteerd (Ronse, o.c., m. 2236). Indien de
schuldeiser de wisselbrief verloren heeft kan hij geen betaling van de onderliggende schuldvordering bekomen zonder voorafgaande vervulling van de formaliteiten die door de wet vereist zijn bij verlies van wisselbrieven (Ronse, o.c.,
m. 2233).
Alhoewel deze formaliteiten in beginsel enkel voorgeschreven zijn ,voor geldige
wisselbrieven, menen wij dat de zoeven samengevatte regels ook moeten gelden
voor onvolledige wisselbrieven, die immers kunnen vervolledigd worden tenminste tot op het ogenblik dat de houder zijn wisselrechten wil uitoefenen. Het
gevaar van dubbele betaling door de schuldenaar is bij blanco-accepten even
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groot. Er is dus geen enk:ele zinvolle reden om de ondertekenaar van een
blanco-accept rninder bescherming te verlenen dan aan de acceptant van een
geldige wisselbrief.

7. TIJDSTIP WAAROP DE WISSELBRIEF ZIJN BESTANDDELEN MOET BEVATIENHet is bekend dat, vermits de wet geen enk:ele volgorde voorschrijft voor de
wisselrechtelijke wilsverklaringen en handelingen, evenmin 'als zij de gelijktijdigheid vereist, de titel als wisselbrief moet volledig zijn op het ogenblik dat de
houder zijn rechten op de wisselbrieflaat gelden (Cass., 4 december l913,Pas.,
1914, I, 20 met conclusies van eerste adv. gen. E. Janssens; Ronse, o.c., nr.
217). Zelfs de dagtekening van de trekking moet niet noodzakelijk aangebracht
worden op de datum van de ondertekening door de trekker (Kh. Luik, 2 juni 1972,
B.R.H., 1972, 426).
Volgens een opinie moet de wisselbrief alle vereiste vermeldingen bevatten op het
tijdstip dat de houder betaling vordert (Van Rijn-Heenen, III, 1981, nr. 303).
Volgens een andere opvatting kunnen de ontbrekende bestanddelen nog in de loop
van de procedure worden aangevuld (Ronse, o.c., nr. 219). Men is het er echter
over eens dat een onvolledige wisselbrief niet meer volledig kan gemaakt worden
nadat de nietigheid ervan is vastgesteld in een vonnis dat gezag van gewijsde heeft
(Gent, 16 mei 1972, R.W., 1972-73, 1434, met noot J.M. Nelissen).
8. NIET INGEVULDE ORDERCLAUSULE. NIETIGE WISSELBRIEF - De naam van
de gene aan wie of aan wiens order moet betaald worden is, krachtens de artikelen
1,6" en 2 W. W., een op straf van nietigheid voorgeschreven vermelding van de
wisselbrief. Indien de orderclausule niet ingevuld is op het tijdstip dat de houder
zijn rechten uit de wisselbrief laat gelden, moet zij als wisselbrief nietig worden
verklaard. De rechtbank van koophandel te Oudenaarde was ten onrechte een
andere mening toegedaan (Kh. Oudenaarde, 2 december 1980, B.R.H., 1981,
561 met noot) en steunde haar beslissing op artikelll W.W. krachtens hetwelk
elke wisselbrief, ook die welke niet uitdrukkelijk aan order luidt, doormiddel van
endossement kan overgedragen worden. Deze bepaling is echter vreemd aan het
behandelde probleem en onderstelt een geldige wisselbrief volgens de artikelen 1
en2 W.W.
9. ONJUISTE OF VALSE DAGTEKENING. GEEN NIETIGHEID - De dagtekening van
de trekking is een van de vermeldingen die op straf van nietigheid van de
wisselbrief is voorgeschreven. Het gaat hier echter om een louter vormvereiste.
Een onjuiste of valse dagtekening zal dus geen nietigheid van de wisselbrief als
zodanig ten gevolge hebben (Kh. Dinant, 2 september 1980, fur. Liege, 1980,
260; VanRijn-Heenen, III, 1981, nr. 303) op voorwaarde datde vermelde datum
mogelijk is, en niet b.v. na de op de wisselbrief vermelde vervaldatum valt
(Ronse, o.c., nr. 163 en de verwijzingen).
Tijdens de onderzochte periode werd bevestigd dat artikel 1328 B.W. niet
toepasselijk is op de wisselbrief (Kh. Namen, 25 juli 1974, fur. Liege, 1975,
117).
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10. BEKWAAMHEID. ONDERTEKENING VAN WISSELBRIEF DOOR ONTVOOGDE
MINDERJARIGE. SANCTIE- De wisselverbintenis aangegaan door een, aldan niet
ontvoogde, minderjarige zonder vervulling van de vereisten en naleving van de
forinaliteiten opgelegd door artikel 4 W.Kh. is, krachtens artikel 6 W. Kh.,
nietlg. Over de draagwijdte van deze nietigheid bestaat betwisting.
Volgens een eerste opvatting zijn de door de minderjarige verrichte daden van
koophandel als daden van koophandel nietig. Zij moeten dan ook als burgerlijke
rechtshandelingen worden beschouwd en kunnen dus, op verzoek van de minderjarige, ingeval van benadeling worden nietigverklaard overeenkomstig artikel
1305 B.W. (in die zin: Daubresse, Des commen:;ants, Novelles, Droit Commercial, I, nr. 565; Fredericq, I, nr. 71; R.P.D.B., tw. Minorite, Tutelle,
Emancipation, nr. 15 en 1792; Ronse, o.c., nr. 307). De aanhangers van deze
opvatting steunen op de tekst van artikel 6 krachtens dewelke daden van koophandel als dusdanig slechts geldig zijn indien zij, in voorkomend geval, verricht
zijn met inachtname van de bepalingen van artikel 4 W. Kh.
Volgens een andere opvatting heeft men hier te doen met een formele nietigheid
die ook zonder bewijs van benadeling door de minderjarige kan ingeroepen
worden (in deze zin: De Page, II, nr. 21 bis; Van Rijn-Heenen, I, 1976, nr. 349;
III, 1981, nr. 284). Deze opvatting steunt vooral op de Parlementaire voorbereiding van de wet.
De rechtbank van koophandel te Brugge sloot zich bij deze laatste opvatting aan.
Zij wees een vordering tegen een door huwelijk ontvoogde minderjarige acceptant af zonder enig onderzoek naar een mogelijke benadeling (Kh. Brugge, 8
maart 1973, R.W., 1973-74, 1401).

11. VERTEGENWOORDIGING BIJ WISSELHANDELINGEN- Algemeen wordt aangenomen dat vertegenwoordiging bij wisselhandelingen toegelaten is.
Betwisting bestaat over de vraag of de hoedanigheid van vertegenwoordiger
steeds uit de wisselbrief moet blijken. De aanhangers van een strenge abstractie,
ook tussen onrniddellijk verbonden partijen, antwoorden hierop bevestigend
(Van Rijn-Heenen, III, 1981, nr. 288). Volgens Ronse daarentegen mag tussen
onrniddellijke partijen de schuldenaar ook buiten de titel om bewijzen dat hij
slechts als vertegenwoordiger heeft getekend en dat zijn wederpartij hiervan
kennis droeg bij het verkrijgen van de wisselbrief (o.c., nr. 320).
Verder is men het erover eens dat de hoedanigheid van vertegenwoordiger uit
andere bestanddelen van de wisselbrief mag blijken (Ronse, o.c., nr. 321; Van
Rijn-Heenen, III, 1981, nr. 288). Bij de interpretatie van deze bestanddelen kan
men echter in meerdere of mindere mate formalistisch te werk gaan. Zo stellenVan Rijn-Heenen met een bijzonder rigorisme dat de ondertekening van een
wisselbrief getrokken op een vennootschap door een orgaan, zonder vermelding
van zijn hoedanigheid, noch de vennootschap noch dit orgaan verbindt (o.c., nr.
288; ,Examen de Jurisprudence", R.C.J.B., 1972, p. 358-359). Ronse is van
oordeel dat het ondertekenen als vertegenwoordiger kan blijken uit het gebrek aan
formele identiteit tussen de betrokkene en degene die als acceptant tekent (o.c.,
nr. 322 en 842).
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De rechtspraak is in deze laatste zin gevestigd. Aldus werd in een geval waar een
wisselbrief getekend was voor acceptatie door de zoon van de betrokkene die zijn
vader in diens bedrijf behulpzaam was, hetgeen de houder van de wissel bekend
was, geoordeeld dat de zoon geldig als gevolmachtigde getekend had (Kh. Luik,
2 juni 1972, B.R.H., 1972, 426; verg. Ronse, o.c., nr. 323).
In dezelfde zin werd tweemaal gevonnist dat de door de trekker gekende zaakvoerder van een vennootschap die, zonder uitdrukkelijke vermelding van zijn
hoedanigheid, een op de vennootschap getrokken wisselbrief voor acceptatie
ondertekend heeft, als vertegenwoordiger heeft gehandeld en geen persoonlijke
verbintenis heeft aangegaan (Gent, 6 november 1972, R. W., 1972-73, 1924 met
nootG. ;Rev. Prat. Soc., 1973, nr. 5765, p. 214metnoot; besprokendoorRonse
e. a., ,Overzicht van rechtspraak vennootschappen", T.P.R., 1978, p. 742, nr.
74; Vred. Sint-Gillis, 14 juni 1978, T. Vred., 1978, p. 212).
In beide gevallen is uit de motivering op te maken dat de vennootschap wel
gebonden was.
Tenslotte werd geoordeeld dat een wisselbrief, getrokken op een P.V.B.A.
waarvan de trekker wist dat deze enkele dagen later zou opgericht worden, en die
onder de woorden ,geaccepteerd" de handtekening droeg van twee personen,
vennoten-oprichters en aanstaande zaakvoerders van de P.V.B.A., namens de
vennootschap in oprichting werd geaccepteerd: de vordering tegen de ondertekenaars in eigen naam werd ongegrond verklaard (Kh. Kortrijk, 1 april 1971,
---~- -B.R.H., 1971,- 596).
De vraag rijst of deze oplossing nog kan gehandhaafd worden na de invoering van
het artikel12bis Venn. W. door de wet van 6 maart 1973 tot aanpassing aan de
E.E.G.-richtlijn van 9 maart 1968.
De aangehaalde Kortrijkse en Luikse vonnissen onderstellen dat tussen de onmiddellijke partijen de schuldenaar buiten de titel om mag bewijzen dat hij als
vertegenwoordiger heeft getekend.
In het Gentse arrest werd anderzijds geoordeeld dat de zaakvoerder die als
vertegenwoordiger getekend had tevens persoonlijk avalgever zou zijn. Zulks
gaat kennelijk niet op. Indien de zaakvoerder als vertegenwoordiger was opgetreden moest de rechtshandeling aan de vertegenwoordigde toegerekend worden en
moest vastgesteld worden dat de vertegenwoordiger geen enkele persoonlijke
verbintenis had aangenomen (in deze zin: noot G. onder het arrest in R. W.,
1972-73, 1926 en noot onder het arrest in Rev. Prat. Soc., 1973, 216).

12.

VERPLICHTINGEN VAN DE TREKKER. BEVRIJDINGSBEDING BIJ GELIJKTIJDIGE
OVERDRACHT VAN DE RECHTEN illT DE ONDERLIGGENDE OVEREENKOMST -

Krachtens artikel 9 W.W. staat de trekker tegenover de nemer en de latere
houders in voor de acceptatie en de betaling door de betrokkene. Hij kan zijn
verplichting om voor de acceptatie in te staan uitsluiten. Daarentegen wordt elk
beding waarbij hij de verplichting voor de betaling in te staan uitsluit voor niet
geschreven houden. Toch wordt aangenomen dat het besproken bevrijdingsbeding, ongeacht of het al dan niet op de wisselbrief is uitgedrukt, geldig is tussen
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trekker en eerste nemer. Alleen tegenover de derde-houder blijft het zonder
uitwerking (Ronse, o.c., nr. 400).
Het voorhanden zijn van zodanig bevrijdingsbeding werd door het hof van beroep
te Gent afgeleid uit het feit dat de trekker de rechten en verplichtingen uit de
onderliggende overeenkomst samen met de wisselbrief aan de nemer had overgedragen (Gent, 24 februari 1975,R.W., 1976-77, 1650). Het ging terzake om een
koop op afbetaling. De verkoper die een waarborgwissel aan order van een
financieringsmaatschappij had getrokken had tevens de rechten uit de onderliggende koopovereenkomst aan deze laatste overgedragen. Zulks impliceerde volgens het hof dat de cedent geen verbintenis had aangenomen om voor de gegoedheid van de schuldenaar in te staan. Uit het arrest valt bovendien te lezen dat de
bewijslast van het bestaan van zodanige verbintenis in hoofde van de trekker op de
nemer rust.
De voorziening tegen dit arrest werd verworpen door het arrest van 12 november
1976 van het hof van cassatie dat, om andere redenen, belangwekkend is (R. W.,
1976-77, 1641 metnootRonse;J.T., 381 ;B.R.H., 1978, 11 ;Pas., met melding
van de datum van 21 november 1976, 1977, I, 334;Arr. Cass., met melding van
dezelfdedatum, 1977, 339; cfr. nr. 43).
Op dit punt is het belang van bet arrest wellicht beperkt. Het beoordelen van de
vraag of tussen partijen al dan niet was bedongen dat de trekker niet voor de
solvabiliteit van de acceptant instond behoort tot de onaantastbare bevoegdheid
van de feitenrechter (vgl. aangehaalde noot Ronse).
Wel mag betreurd worden dat het hof van cassatie niet van meer gestrengheid
blijk gaf ten aanzien van het aangevochten arrest inzoverre het over de bewijslastverdeling uitspraak deed. Zoals bekend aanvaardt ons wisselrecht de cumulatie van verbintenissen: de wisselvordering en de vordering uit de onderliggende
verhouding blijven naast elkaar bestaan. Nu is de aansprakelijkheid van de
trekker volgens artike19 W. W. het normale geval. Anderzijds staat de cedent van
een schuldvordering krachtens artikel 1694 B.W. in principe niet in voor de
gegoedheid van de schuldenaar. Er is geen enkele reden om aan deze laatste
rechtsregel voorrang te verlenen. Het lijkt integendeellogischer de bewijslast op
de trekker te leggen wanneer de nemer de wisselrechtelijke regresvordering
instelt en de trekker bijgevolg aanspreekt op grond van diens wisselrechtelijke
garantieplicht (in deze zin ook maar op andere gronden: Heenen, , ,Propos sur le
droit cambiaire et sur la motivation des arrets de la Cour de cassation", J. T.,
1977, (385), 386).
13. In eeri zaak die aan de rechtbank van koophandel te St. Niklaas (17 februari
1970, aangehaald in , ,Overzicht van Rechtspraak der Rechtbank van Koophandel
te Sint-Niklaas" ,R. W., 1972-73, 1533) werd voorgelegd waren derechten uitde
onderliggende koop op afbetaling door de verkoper samen met een waarborgwissel aan een financieringsmaatschappij overgedragen. Tussen trekker en betrokkene was dus bedongen dat de vordering uit de waarborgwissel niet zou ingesteld
worden zolang de betrokkene zijn verbintenissen uit de onderliggende overeenkomst zou nakomen en o.m. de maandelijkse afbetalingen zou uitvoeren. Daaruit
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volgt ook dat regres tegen de trekker inmiddels uitgesloten was. De rechtbank
ging echter een stap verder en oordeelde dat deze afspraak ook impliceert dat het
wisselregres van de nemer tegen de trekker slechts toelaatbaar is indien de nemer
de rechten die hij uit de onderliggende koopovereenkomst tegen de betrokkene
put daadwerkelijk en tijdig heeft uitgeoefend. Terzake had de financieringsmaatschappij nagelaten de vordering tot ontbinding van de koop v66r het faillissement van de koper in te stellen terwijl deze laatste sedert geruime tijd in gebreke
was. Terzake bleek dat de residuaire waarde van het verkochte goed tenminste
gelijk was aan het nog verschuldigde deel van de prijs. De regresvordering werd
dan ook afgewezen.
Ret vonnis kwalificeert de afspraak tussen trekker en nemer als ,cambiale
voorwaarden" en als een ,cambiale verbintenis" welke de partijen ,uit de
onderliggende overeenkomst putten''. In werkelijkheid heeft men hier te doen
met buiten de wisselbrief om gemaakte afspraken (Ronse, o.c., nr. 1432 e.v.;
Van Rijn-Heenen, III, 1981, nr. 424; Van Rijn-Heenen, ,Examen de Jurisprudence", R.C.J.B., 1972, nr. 25, p. 373). ,Cambiale voorwaarden" zijn
overigens niet denkbaar gelet op de fundamentele vereiste van onvoorwaardelijkheid van wisselverbintenissen (zie hierover: Ronse, o.c., nr. 115 e.v.).
14. TREKKING VOOR REKENING- De trekking voor rekening is een bijzondere
vorm van vertegenwoordiging, waarbij de vertegenwoordiger in eigen naam
handelt. De wisselbrief is voor rekening van een derde getrokken wanneer hij op
verzoek van een persoon, de ordergever, die volgens de gewone gang van zaken
de trekker zou zijn, door een ander persoon, de trekker voor rekening in eigen
naam wordt getekend, terwijl de betrokkene hiervan op de hoogte wordt gebracht
(Fredericq, Handboek, II, 1978, nr. 843; Ronse, o.c., nr. 443 e.v., i.h.b. 444;
Van Rijn-Heenen, III, 1981, nr. 314 e.v.).
De rechtbank van koophandel te Tongeren stelde dat de geldigheid van de titel
niet is aangetast door de niet-vermelding van de naam van de opdrachtgever
wanneer uit de omstandigheden van de zaak blijkt dat het doel - de betrokkene
op de hoogte te brengen voor wie opgetreden wordt- reeds bereikt is (Kh.
Tongeren, 1 december 1977, B.R.H., 1978, 237).
Indien de rechtbank hiermee bedoelt dat de wisselbrief zelf ongeldig zou zijn
wanneer de betrokkene niet wist dat de trekker voor andermans rekening handelde, dan kan het op dit punt niet goedgekeurd worden. De wet vereist niet dat de
betrokkene zou toestemmen tot de trekking voor rekening. Indien de betrokkene
niet wist dat de trekker voor andermans rekening handelde zal hij' de trekker
mogen beschouwen als handelend voor eigen rekening (Ronse, o. c., nr. 457 ; Van
Rijn-Heenen, III, nr. 315).
Verder wordt in het aangehaald vonnis terecht aangestipt dat het feit dat de wissel
blanco werd geaccepteerd geen afbreuk doet aan de geldigheid van de trekking
voor rekening. Vermits de toestemming van de betrokkene niet vereist is, kan
degene die het blanco-accept in ontvangst neemt, aan een derde opdracht geven
de wisselbrief als trekker voor rekening te vervolledigen (Fredericq-De Backer,
X, nr. 48, p. 133).
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15. GEHEIM INCASSO-ENDOSSEMENT. TOEPASSING VAN ARTIKEL 566 FAILL. W.Artikel 566 Faill. W. laat revindicatie tegen de boedel toe van wisselbrieven die
aan de gefailleerde werden overgedragen met als opdracht de wissels voor
rekening van de lastgever te innen. De toepassing van deze bepaling geeft geen
aanleiding tot moeilijkheden wanneer het endossement uitdrukkelijk ter incasso is
gedaan. De vraag rees echter of artikel 566 ook toepassing moet vinden bij
geheim incasso-endossement. Zoals bekend is dit een endossement dat naar de
vorm als eigendomsoverdracht voorkomt, omdat het geen andere vermelding
bevat dan de overdracht, terwijl tussen endossant en geendosseerde is overeengekomen dat de wisselbrief slechts ter inning is overgedragen.
De rechtbank van koophandel te Brussel oordeelde dat revindicatie in dit geval
moet toegelaten worden (Kh. Brussel, 30 januari 1979, B.R.H., 1979, 556).
Deze rechtspraak moet bijgetreden worden. Artikel566 Faill. W. vereist niet dat
het endossement ter incasso uit de titel zelf zou blijken. Tussen de onmiddellijke
partijen- en dit zijn de endossant en de geendosseerde- geldt wat bedongen is
(Ronse, o.c., nr. 662). Degene die revindiceertmag dus met alle bewijsmiddelen
buiten de titel om het bewijs leveren dat de wissel niet in eigendom was overgedragen (in deze zin: Ronse, o.c., nr. 663; Van Rijn-Heenen, IV, nr. 2275;
contra: Fredericq, VIII, nr. 473, p. 675).
16. OVERDRACHT VAN WISSELBRIEF ANDERS DAN DOOR ENDOSSEMENT - Tijdens de onderzochte periode werd bevestigd dat de wissel door een civielrechtelijke overdracht van schuldvordering of cessie kan overgedragen worden (Kh.
Antwerpen, 7 oktober 1977, B.R.H., 1979, 93). De mogelijkheid daartoe wordt
meestal aangenomen (Ronse, o.c., nr. 716 en de talrijke verwijzingen o.m. naar
de buitenlandse literatuur; verg. Fredericq, Handboek, II, 1978, nr. 87 5; contra:
Van Rijn-Heenen, III, 1981, nr. 313). Anders zou men tot het bevreemdend
resultaat komen dat de wissel die o.m. een gemakkelijke verhandeling tot doel
heeft, een hinderpaal zou uitmaken voor een gewone overdracht (Jacobi, Wechsel- undScheckrecht, § 75, I, p. 579 en voetnoot2, aangehaalddoorRonse, I.e.).
Vanzelfsprekend heeft zodanige overdracht de rechtsgevolgen van de burgerrechtelijke cessie: de cessionaris stapt in de schoenen van de cedent. In het
Antwerpse geval was de overdracht bovendien gebeurd na het verstrijken van de
termijn bepaald voor het opmaken van protest zodat de cessionaris, krachtens
artikel20, al. 1 W.W., zelfs bij overdrachtdoorendossementhetvoordeel van de
niettegenstelbaarheid van de verweermiddelen zou verloren hebben.
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17. AVALVOORDEBETROKKENEDIENIETHEEFTGEACCEPTEERD-Deavalgever
is blijkens artikel32 al. 1 W.W. verbonden op dezelfde wijze als de geavalleerde.
Voor de geldigheid van het aval is dus vereist dat de geavalleerde formeel
wisselschuldenaar is (Ronse, o.c., nr. 922). Daaruit volgt dathet aval gegeven
voor een betrokkene die niet heeft geaccepteerd zonder rechtsgevolg is (Kh.
Kortrijk, 1 april1971, B.R.H., 1971, 596).
18. WETTELIJKE AANWIJZING VAN DE TREKKER ALS GEAVALLEERDE- Gedurende de onderzochte periode werd herhaaldelijk toepassing gedaan van de regel
neergelegd in de slotzin van artikel31, laatste al. W.W. krachtens dewelke, bij
gebrek aan aanwijzing van de geavalleerde, het aval geacht wordt voor de trekker
te zijn gegeven (Kh. Kortrijk, 1 april1971,B.R.H., 1971, 596; Gent, 6 november 1972, R.W., 1972-73, 1924 met noot G.; Cass., 12 october 1976, R.W.,
1976-77, 1457; Pas., 1977, I, 184; Arr. Cass., 1977, 181).
Het hof van cassatie bevestigde dat deze bepaling de sanctie vormt voor het
ontbreken van de aanwijzing van de geavalleerde, en dat, ge1et op dit karakter van
sanctie en op het wisselrechte1ijk formalisme, deze rege1 dwingend is en geen
tegenbewijs duldt.
Het hof oordeelde in hetzelfde arrest _dat de _tr~k:ker yan _e~n ~is_s~l, die bij_<ie
handtekening van de avalgever achteraf de vermelding van de betrokkene als
degene voor wie het aval is gegeven eenzijdig toevoegt, valsheid ingeschrifte kan
plegen, zelfs indien zulks met de niet uitgedrukte bedoeling van de avalgever
overeenstemt. Terzake had het aangevochten arrest van beroep nochtans ,aanvaardbaar'' geacht dat partijen akkoord waren dat aval voor de betrokkene was
gegeven. Daar echter niet werd vastgesteld dat partijen overeengekomen waren
dat de trekker de wisselbrief achteraf zou aanvullen met de aanwijzing van de
betrokkene als geavalleerde, oordeelde het hof van cassatie dat het bestreden
arrest de toevoeging kon beschouwen als een ongeoorloofde tekstverandering die
valsheid in geschrifte uitmaakte.
19. AVAL BIJ AFZONDERLIJKE AKTE- Zoals bekend maakte de Belgische wetgever gebruik van de reserve-bepaling van artikel3 van Bijlage II aan het Verdrag
van Geneve om het aval bij afzonderlijke akte uit het vroeger recht te handhaven.
Een van de bedoelingen daarvan was het avaliseren van verschillende wisselbrieven tegelijkertijd mogelijk te maken. Tijdens de onderzochte periode werd
de mogelijkheid om de betaling van verschillende wisselbrieven in een enkele
akte te verzekeren nogmaals bevestigd (Luik 5 november 1975, fur Liege,
1975-76, 129; Kh. Kortrijk, 24 maart 1977, inz. Filature Leurent Freres t/Nottebaert, onuitg.).
Het aangehaalde Kortrijkse vonnis bevestigde tevens dat voor wisselaval bij
afzonderlijke akte de rechtbank van koophandel krachtens artikel 573, 2" Ger.
W., ook t.a.v. een niet-koopman bevoegd is.
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20.

TEGENSTRIJDIGHEID TUSSEN AV AL OP DE WISSEL EN AVAL BIJ AFZONDERLIJKE

Het aangehaalde Kortrijks vonnis moest volgende vraag oplossen. Zes
wissels werden getrokken op een vennootschap en geavalliseerd door de afgevaardigde-beheerder van die vennootschap. Op de twee eerste wissels had de
afgevaardigde-beheerder voor aval getekend zonder vermelding voor wie het aval
was gegeven; de vier overige wissels waren niet voor aval getekend. Bij afzonderlijke akte had genoemde afgevaardigde-beheerder de zes wissels geavaliseerd
en had daarbij te kennen gegeven dat het aval voor de betrokkene was gegeven.
Daar, voor de eerste twee wissels, blijkens artikel31, al. 4 W.W. het aval geacht
werd voor de trekker te zijn gegeven, was er een tegenstrijdigheid tussen het aval
op de wissels en het aval bij afzonderlijke akte.
De rechtbank oordeelde dat in zodanig geval het streng wisselformalisme mag
gecorrigeerd worden, gelet op het bestaan van een duidelijke avalverbintenis voor
de acceptant-betrokkene in een afzonderlijke akte.
Deze rechtspraak moet goedgekeurd worden. Zo het wisselformalisme zich
verzet tegen het opsporen van de werkelijke bedoeling van de avalgever wanneer
hij nalaat aan te ciuiden voor wie hij aval geeft, kan dit niet meer het geval zijn
wanneer deze bedoeling duidelijk is uitgedrukt in een wisselrechtelijk geldige
aval bij afzonderlijke akte (Van Rijn-Heenen, III, 1981, nr. 379 in fine).
De Franse rechtspraak is in dezelfde zin gevestigd (Cass. fr. , 14 februari 1961 ,
Bull., 1961, III, nr. 86, p. 79; Cass. fr., 14 maart 1961,Bull., 1961, III, nr. 135,
p. 120;Banque, 1961, p. 677, chron. van X. Marin;Rev. Trim. Dr. Comm.,
1961, p. 891).
AKTE-

21.

FORMELE AFHANKELIJKHEID VAN DE VERBINTENIS VAN DE A V ALGEVER. PRO-

TEST VAN NIET-BETALING NIET VEREIST T.A.V. DE AVALGEVER VOOR DE BETROK-

De verbintenis van de avalgever is formeel afhankelijk van de verbintenis van de geavalleerde. Zo bepaalt artikel32, al. 1 W.W. dat de avalgever op
dezelfde wijze wisselrechte1ijk gebonden is als de geavalleerde. Nu t.a.v. de
acceptant, als hoofdschuldenaar van de wissel, geen wisselrechtelijke zorgverplichting bestaat in verb and mettijdige aanbieding en protest (Ronse, o .c., nr.
889), is tijdige aanbieding van de wisselbrief aan de betrokkene (art. 43 al. 2
W.W.) en protest van niet-betaling (art. 44 en 53 W.W.) evenmin vereist ten
aanzien van de avalgever van de acceptant (Brussel, 1 juni 1979, samenvatting
gepubliceerdinR.W., 1979-80,2458;zie:Ronse,a.c., nr.1006, 1893, 1947en
2110).
KENE -

22. MATERIELE ZELFSTANDIGHEID VAN DE VERBINTENIS VAN DE AVALGEVERDaarentegen is de verbintenis van de avalgever materieel onafhankelijk van de
geldigheid van de verbintenis van de geavalleerde. Deze regel is neergelegd in
artikel32 al. 2 W. W. krachtens hetwelk de verbintenis van de avalgever geldig is,
zelfs indien de door hem gewaarborgde verbintenis nietig is wegens een andere
oorzaak dan een vormgebrek. Uit deze regel en uit het formeel abstract karakter
van zijn verbintenis volgt dat de avalgever de niet-wisselrechtelijke verweermiddelen waarover de geavalleerde tegenover de houder beschikt aan deze niet kan
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tegenwerpen (Rouse, o.c., nr. 1025 en 1038; Van Rijn-Heenen, III, 1981, nr.
383; contra: Fredericq, X, nr. 125, p. 333). Zo is de avalgever niet bevrijd door
de nietigheid van de onderliggende overeenk:omst met het oog waarop de wisselschuld van de geavalleerde was aangegaan (Brussel, 12 october 1971, Pas.,
1972, II, 7).
23. VERHAAL VAN DE AVALGEVER TEGEN EEN MEDEAVALGEVER - Het hof te
Brussel moest een geschil beslechten betreffende de verjaring van de vordering
ingesteld door een avalgever tegen een medeavalgever. Het hof was van oordeel
dat de grondslag van dit recht op verhaal, waarvan het bestaan terzak:e niet betwist
werd, in artikel32, laatste alinea W.W. ligt. Aan de medeavalgever zou dus een
wisselrechtelijke regrssvordering toekomen, die aan de bijzondere verjaringstermijnen van de wisselwet zou onderworpen zijn. Daar de avalgever in artikel 70
W.W. niet is verrneld, paste het Hof de derde alinea van genoemd artikel
analogisch toe met het argument dat de rechtspositie van de avalgever die de
wissel betaald heeft niet verschillend is van de avalgever die de wissel door
endossement van de geavalleerde heeft verkregen. Het hof paste dus de verjaringstermijn van zes maanden toe welke voor regresvorderingen van endossanten
tegenover elkaar en tegenover de trekker geldt (Brussel, 26 april 1979, J.T.,
1979, 659 met noot P. Depuydt).
Deze uitspraak: kan niet bijgetreden worden. Krachtens artikel 32 laatste al.
W. W. verkrijgt de avalgever door te betalen alle uit de wisselbrief voortvloeiende
rechten tegen degene voor wie het aval is gegeven en tegenover degenen die
tegenover deze laatste krachtens de wisselbriefverbonden zijn. Het aangehaalde
arrest meende het bestaan van een wisselrechtelijk regres tegen de medeavalgever
in deze laatste zinsnede te kunnen vinden. Daarbij werd echter uit het oog
verloren dat de avalgever niet tegenover de geavalleerde verbonden is, maar
tegenover diens wisselrechtelijke schuldeisers.
De wisselwet voorziet in geen enk:el wisselrechtelijk regres tussen avalgevers
onderling. De avalgever die de wissel betaald heeft bezit echter wel een gemeenrechtelijke vordering tegen zijn medeavalgever op grond van artikel 1214 al. 1
B.W. (Rouse, o.c., nr. 920; Van Rijn-Heenen, III, 1981, nr. 386). Deze
vordering is aan de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van dertig jaar onderworpen (in deze zin ook: Besanc;:on, 13 februari 1974,Rec. Dalloz., 1975, 230;
contra : aangehaalde noot P. Depuydt onder het besproken arrest).
Dit arrest steunt het verhaalsrecht van de avalgever tegen de medeavalgever ten
onrechte op artikel2033 B.W. Het aval heeft immers, anders dan de burgerrechtelijke borgtocht, geen accessoir karak:ter: de verbintenis van de avalgever is
materieel zelfstandig en onafhank:elijk van deze van de geavalleerde. Daaruit
volgt dat de regels over borgtocht noch rechtstreeks noch analogisch toepassing
kunnen vinden (Ronse, o.c., nr. 1929; VanRyn-Heenen, III, 1981, nr. 375). Het
praktisch resultaat is natuurlijk hetzelfde.
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UITOEFENING VAN WISSELRECHTEN. DE RECHTMATIGE HODDER

24. LEGITIMATIE vAN DE HODDER. GEHEIM BLANCO-ENDOSSEMENT- De legiti-

matie van de houder bij geheim incasso-endossement blijft tot uiteenlopende
rechtspraak: aanleiding geven.
Zoals bekend is het gebruikelijk wissels aan een bank te endosseren of aan order
van een bank te trekken om de inning ervan te vergemakkelijken, terwijl de
banken, bij het ingebreke blijven van de wisselschuldenaar, de wissel meestal aan
hun client samen met de protestakte terugbezorgen, zonder nieuw endossement
om aan de daaruit voortvloeiende garantieverplichting te ontsnappen.
De vraag is nu of de gene die een wissel door een geheim incasso-endossement aan
een bank geendosseerd heeft, en deze wissel zonder nieuw endossement terugkrijgt, zelf de wisselrechten kan uitoefenen.
Volgens een eerste opvatting verzet het wisselformalisme zich hiertegen. Krachtens artikel16 W. W. wordt als rechtmatige houder beschouwd de houder die van
zijn recht doet blijken door een ononderbroken reeks endossementen. De overeenkomst tussen endossant en geendosseerde krachtens dewelke het endossement
enkel ter inning geschiedt is aan derden niet tegenstelbaar. Tegenover derden
blijft de geendosseerde als eigenaar van de wisselbrief gelegitimeerd. Daaruit zou
volgen dat de endossant de wisselvordering niet mag uitoefenen. De wisselschuldenaar moet volgens deze opvatting op de formele vermeldingen van het papier
kunnen vertrouwen (Fredericq,Handboek, II, 1978, nr. 850; Van Rijn-Heenen,
ill, 1981, nr. 435 en de verwijzingen).
Deze opvatting werd in de onderzochte periode door de rechtbank van koophandel te Luik bijgetreden (Kh. Luik, 25 april1973, fur. Liege, 1972-73, 194).
Volgens een andere opvatting moet een onderscheid gemaak:t worden tussen
formele en materiele legitimatie. Formeel gelegitimeerd is degene die uiterlijk
voorkomt als rechthebbende. Materieel gelegitimeerd is integendeel de werkelijke rechthebbende (Ronse, o.c., nr. 1082). Artikel16 heeftin deze opvatting
enkel betrekking op de formele legitimatie. Het wisselformalisme is enkel voor
het ontstaan van de wisselverbintenis een formele vereiste. Voor de legitimatie
van de houder is het niets anders dan een wettelijke bewijsformalisme dat een
vermoeden verschaft, tot tegenbewijs, van de materiele legitimatie van de houder
(Ronse, o .c., nr. 1145). Daaruit zou volgen dat de houder, bij ontbreken. van
formele legitimatie, toegelaten moet worden tot het bewijs van zijn materiele
legitimatie en de rechten uit de wisselbrief moet kunnen uitoefenen (Ronse, o. c.,
nr. 436 en 1148). Zodanig bewijs zal hij o.m. kunnen leveren door overlegging
van de brief van de bank of van het rekeningsuittreksel van zijn bankrekening
waarbij kennis gegeven wordt van zijn debitering voor het bedrag van de protestkosten en, in voorkomend geval, van het bedrag tot beloop waarvan hij krediet op
de ingegeven wissel heeft genoten (Ronse, o.c., nr. 436).
Tijdens de onderzochte periode schaarde de rechtbank van koophandel te
Oudenaarde zich bij de aanhangers van deze laatste opvatting (Kh. Oudenaarde,
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2 december 1980,B.R.H., 1981,561, metnoot).
In de praktijk kan de moeilijkheid gemakkelijk opgelost worden omdat de houder
opnieuw formeel gelegitimeerd wordt door de doorhaling van het endossement
aan de bank (Ronse, o.c., nr. 1153; Van Rijn-Heenen, III, 1981, nr. 435).
Volledigheidshalve dient nog opgemerkt dat er evenmin een moeilijkheid voorhanden is wanneer de houder de wisselbrief overeenkomstig artikel 50 terug
verkregen heeft tegen betaling om te vo1doen aan zijn regresplicht: hij is dan
formeel gelegitimeerd door het bezit van de wisselbrief samen met de protestakte
(Ronse, o.c., 1116, 1151 en 1806).
AFDELING

5

EIGENSCHAPPEN VAN DE WISSELVERBINTENISSEN

25.

TEKSTVERANDERINGEN. VRIJSPRAAK VAN DE TENLASTELEGGING VAN VALS-

Artikel 69 bepaalt dat, in geval van
verandering van de tekst van de wisselbrief, degenen die na de verandering van de
tekst een handtekening op de wisselbrief gesteld hebben volgens de veranderde
tekst verbonden zijn, terwijl de vroegere ondertekenaars verbonden blijven volgens de oorspronkelijke tekst. De toepassing van deze bepaling kan vanzelfsprekend op grote moeilijkheden stuiten bij de bewijsvoering. In de praktijk zal de
partij die nadeel ondervindt uit de vervalsing meestal klacht neerleggen zodat de
valsheid zal kunnen blijken uit het strafproces.
Het hof van beroep te Brussel besliste dat de rechterlijke uitspraak waarbij de
verdachte is vrijgesproken van de tenlastelegging van valsheid in geschrifte gezag
van gewijsde heeft in het wisselproces, al is die vrijspraak gesteund op het
ontbreken van voldoende bewijzen (Brussel, 31 december 1975, J.T., 1976,
188).
Daarbij moet echter opgemerkt worden dat indien de vrijspraak enkel zou steunen
op het ontbreken van het bij artikel 193 Sw. vereiste bedriegelijk opzet of
oogmerk om te schaden, die uitspraak niet zou beletten dat de tekstverandering in
de zin van artikel 69 W.W. in het wisselproces wordt vastgesteld.
HEID IN GESCHRIFTE. RECHTSGEVOLGEN -

26.

FORMEEL ABSTRACT KARAKTER VAN DE WISSELVERBINTENIS. RECHTS-

GEVOLGEN. RECHTSVORDERING DIE UITSLUITEND STEUNT OP DE WISSELVER-

Wegens de formele abstractie van de wisselbrief is de houder bevrijd
van iedere verdere aanvoerings- en bewijslast m.b.t. de onderliggende rechtsverhouding. Volgens de bekende uitdrukking van het hof van cassatie is de
wisselbrief een ,zelfstandige titel van schuldvordering" (titre autonome de
creance) die aan de houder een onvoorwaardelijk recht op betaling verleent op de
vervaldag van de beloofde geldsom. De formeel abstracte verbintenis van de
wisselschuldenaar is onafhankelijk van de niet wisselrechtelijke rechtsverhouding die tot de uitgifte aanleiding gaf (Cass., 25 october 1962, R.W.,
1962-63, 1774; l.T., 1963, 239; Jur. Comm. Br., 1963, 77 met noot; Pas.,
1963, I, 254).
BINTENIS -
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Daaruit wordt afgeleid dat, wanneer een rechtsvordering uitsluitend gesteund is
op de wisselbrief en alleen tot betaling daarvan strekt, de eiser de oorzaak van de
vordering in de loop van het geding niet mag wijzigen door ze op de onderliggende schuldvordering te steunen (Ronse, o.c., nr. 1335).
De rechtbank van koophandel te Brussel paste dit beginsel toe in een geval waar
de acceptant de verjaring van zijn wisselschuld had ingeroepen. De eiser die zijn
vordering uitsluitend op de wisselbrief had gesteund, trachtte, om aan de verjaring te ontsnappen, zijn vordering te wijzigen door ze op de niet verjaarde
onderliggende schuldvordering te steunen. De rechtbank oordeelde dat artikel
807 Ger.W. zulks niet toestaat (Kh. Brussel, 11 mei 1976,Pas., 1977, Ill, 38).
De oplossing zou naar onze mening anders luiden indien de onderliggende
verhouding op grond waarvan de wisselverbintenis aangegaan werd, in de dagvaarding was vermeld. De vordering zou dan kunnen gewijzigd worden door
nieuwe conclusies vermits deze ,berusten op een feit of akte in de dagvaarding
aangevoerd".
27. FORMEEL ABSTRACT KARAKTER VAN DE WISSELBRIEF. TERRITORIALE. BEVOEGDHEID - Uit het formeel abstract karakter van de wisselverbintenis volgt
dat de territoriale bevoegdheid uitsluitend met inachtneming van de wisselverbintenis wordt bepaald (Ronse, o. c., nr. 1329). Plaatselijk bevoegd is, naar keuze
van de schuldeiser, de rechter van de woonplaats van de verweerder of van de
plaats waar de wisselverbintenis is ontstaan of moet nagekomen worden (art. 624
Ger.W.). De vordering tegen de acceptant kan dus gebracht worden voor de
rechter van de plaats waar hij de wisselbrief getekend heeft, of van de plaats waar
de wissel gedomicilieerd is (Kh. Oudenaarde, 29 juni 1971,B.R.H., 1972,473;
Kh. Antwerpen, 30 october 1973,B .R.H., 1974,34; Vred. Antwerpen, 15 maart
1972, J.T., 1973, 374).
28. FORMELE ABSTRACTIE. SAMENHANGENDE VORDERINGEN. AANLEG- De
formele abstractie van de wisselverbintenis belet niet dat vorderingen tot betalen
van verschillende wisselbrieven samenhangend kunnen zijn (Ronse, o.c., nr.
1332). Zo oordeelde de Brusselse arrondissementsrechtbank dat vorderingen tot
betaling van drie wisselbrieven, krachtens de artikelen 558 en 701 Ger. W.,
samenhangend zijn we gens de identiteit van de partijen die in dezelfde hoedanigheid tegenover elkaar staan, de titels waarop de vorderingen steunen en de plaats
van betaling (Arrondrb. Brussel, 13 maart 1972, Pas., 1972, Ill, 43; zie:
Fettweis, Handboek Gerechtelijk Recht, II, Bevoegdheid, nr. 111 en 305).
Krachtens de artikelen 558 en 618 Ger. W. worden de bevoegdheid ratione
summae en de aanleg bepaald op grond van de samengetelde bedragen (Arrondrb.
Brussel, 13 maart 1972,Pas., 1972, Ill, 43; Arrondrb. Leuven, 2 februari 1972,
B.R.H., 1972, 139; Vred. Dendermonde, 25 october 1973, R.W., 1973-74,
2228).
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6

DE BEPERKING VAN DE VERWEERMIDDELEN VAN DE WISSELSCHULDENAARS
DE MATERlELE ABSTRACTIE VAN WISSELVERBINTENISSEN

A. De regel van de niettegenstelbaarheid van de verweermiddelen en de goede
trouw van de derde-houder
29, HET BEGRIP KWADE TROUW IN DE ZIN VAN ARTIKEL 17 IN FINE - Krachtens
artikel17 W. W. kunnen de wisselschuldenaars de verweermiddelen die gegrond
zijn op hun persoonlijke verhoudingen tot de trekker of tot de vroegere houders
niet tegenwerpen aan de houder, tenzij deze laatste bij de verkrijging van de
wisselbrief desbewust ten nadele van de schuldenaar heeft gehandeld. Deze
formulering geeft sedert geruime tijd aanleiding tot interpretatiemoeilijkheden.
Men is het er over eens dat voor het ontbreken van de goede trouw van de
derde-houder niet volstaat dat hij kennis had van de verweermiddelen waarover de
schuldenaar voor de overdracht van de wisselbrief beschikte. Anderzijds is niet
vereist dat hij bij de verkrijging van de wisselbrief het oogmerk had de schuldenaar te benadelen. Bedrieglijke collusie tussen de houder en zijn voorman is
dus niet no dig.
De toepassing van artikel 17 in fine veronderstelt de aanwezigheid van twee
elementen: kennis van de verweermiddelen en bewustzijn van de benadeling van
de schuldenaar. De derde-houder zal te kwader trouw in de zin van genoemde
bepaling zijn indien hij bij de verkrijging van de wisselbrief bewust was van de
benadeling van de schuldenaar als gevolg van de onmogelijkheid om zijn verweer
tegen de verkrijger van de wisselbrief te voeren (Fredericq, Handboek, II, 1971,
nr. 852, 3. B; Fredericq-DeBacker, X, nr. 106, p. 268 e.v.; Heenen, ,Laregle
de l'inoppossabilite des exceptions et la mauvaise foi du porteur d'une lettre de
change",R.C.l.B., 1965, 385; Ronse, o.c., nr. 1373 e.v., i.h.b. 1381; Van
Rijn-Heenen, III, 1981, nr. 417).
Bij de toepassing van artikel17 in fine blijft de rechtspraak blijk geven van enige
aarzeling. Misschien is dit onvermijdelijk omdat men er wellicht nooit zal in
slagen volstrekt objectieve maatstaven te vinden voor de beoordeling van hetgeen
bij definitie subjectief is. Terloops weze opgemerkt dat de kwade trouw in de zin
van artikel 17 in fine in subjectieve zin moet begrepen worden: het gaat hier om
een werkelijk weten, niet'een behoren te weten. Zie hierover: Ronse, o.c., nr.
1380, en over het relatieve van dit onderscheid: nr. 1390.
Het is in de praktijk overigens niet steeds gemakkelijk de loutere kennis van
verweermiddelen te onderscheiden van de kwade trouw in bovenvermelde zin,
temeer daar het bewijs van de kwade trouw meestal door vermoedens wordt
geleverd. Zal de houder die bij de verkrijging van de wisselbrief met zekerheid
weet dat de schuldenaar over afdoende verweermiddelen beschikt, niet meestal
bewust zijn van de benadeling die voor de schuldenaar voortvloeit uit het feit dat
deze verweermiddelen wegens de materiele abstractie van de wisselbrief niet
tegen de houder kunnen aangewend worden?
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30. Het hof van beroep te Brussel was blijkbaar deze mening toegedaan vermits
het de kwade trouw als bewezen achtte op grond van de enkele overweging dat de
houder bij de verkrijging van de wisselbrief wist dat de trekker geen fonds
bezorgd had (23 maart 1976, Pas., 1977, II, 47).
Zo ook oordeelde de Vrederechter te Beringen dat een derde-houder te kwader
trouw was omdat hij ,moest weten" dat de wisselschuld reeds betaald was;
weliswaar waren er terzake aanwijzingen dat de verkrijger , ,met speculatieve
doeleinden" gehandeld had en was de wisselbrief bovendien als dusdanig nietig
hetgeen natuurlijk op zichzelf een voldoende reden was om de eis van de
derde-houder af te wijzen (11 aprill973, fur. Liege, 1975, 199).
In andere gevallen werd geoordeeld dat de kwade trouw niet bewezen was. De
bewijslast rust daarbij op de wisselschuldenaar (Kh. Brussel, 30 maart 1976,
B.R.H., 1977, 554).
Een wisselschuldenaar beweerde dat een bank, aan wie zijn wederpartij een
wissel had overgedragen, op het tijdstip van het disconteren van de wissel op de
hoogte was van de benarde financiele toestand van de trekker welke deze laatste in
de onmogelijkheid zou stellen zijn verbintenissen uit de onderliggende overeenkomst nate komen. Tot staving van zijn verweer voerde de schuldenaar aan dat de
trekker 6 maanden na het disconteren failliet verklaard werd en dat de bank en de
trekker in dezelfde stad gevestigd waren. De rechtbank oordeelde dat deze
elementen geen voldoende vermoedens van kwade trouw opleverden (Kh. Brussel, 30 maart 1976, B .R.H., 1977, 554).
In dezelfde zin oordeelde het hof van beroep te brussel dat het faillissement van de
trekker van wissels voor een to tale w aarde van circa 4 miljoen F amper een maand
na het disconteren van deze wissels geen bewijs van kwade trouw uitmaakt aan de
zijde van de bank. Weliswaar kon men de bank een gebrek aan toezicht over het
gebruik van het toegestane krediet verwijten maar een nalatigheid van de houder,
al is het een grove nalatigheid, volstaat niet om hem het voordeel van de
niettegenstelbaarheid van de verweermiddelen te ontzeggen (Brussel, 23 maart
1978, Bank. Fin., 1979, 426).
Tenslotte werd nogmaals bevestigd dat het verweermiddel gegrond op het complaisancekarakter van de wisselbrief aan de houder die vreemd is aan de complaisance afspraak niet kan tegengeworpen worden (Kh. Gent, 4 juli 1972, B.R.H.,
1973, 512).
31.

NIETTEGENSTELBAARHEID VAN DE VERWEERMIDDELEN EN DE WAARBORG-

De rechtbank van koophandel te Brussel bevestigde dat de rechtspositie van de derde-houder van een waarborgwissel in algemene regel dezelfde is
als die van de houder van om het even welke andere wisselbrief. Hij kan de
verweermiddelen die de acceptant kan putten uit zijn verhouding tot de trekker
afweren overeenkomstig artikel17, tenzij hij bij de verkrijging van de wisselbrief
te kwader trouw was in de zin van die bepaling (Kh. Brusse1, 4 december 1972,
B.R.H., 1973, 358). In het aangehaalde vonnis wordt de oplossing die rechtstreeks op artikel 17 steunt ten onrechte verantwoord met overbodige beschouwingen omtrent het zogenaamd monetair karakter van de wisselbrief.
WISSELS -

1093

De oplossing kan anders luiden wanneer de derde-houder bij het verkrijgen van
een waarborgwissel toegetreden is tot de buiten de wisselbrief om gemaakte
afspraak tussen de trekker en de betrokkene dat de wisselbrief niet ter betaling zal
aangeboden worden, zolang de acceptant de door de wisselbrief gewaarborgde
verplichtingen nakomt. De derde-houder die dergelijke bedingen uit de onderliggende overeenkomst tussen de trekker en de acceptant m.b.t. de uitoefening van
de wisselrechten heeft aangenomen, moet zich het daarop gesteunde verweerrniddellaten tegenwerpen (Cass., 7 juni 1963,Pas., 1963, I, 1065; Cass., 28 mei
1964, R.W., 1964-65, 918; R.C.J.B., 1965, 373 met noot J. Heenen; Pas.,
1964, I, 1015 ;Rev. Banque, 1964, 450;J.T., 1964,613; Cass., 11 maart 1966,
Pas,, 1966, I, 897; Ronse, o.c., nr. 1433).

32.

NIETTEGENSTELBAARHEID VAN DE VERWEERMIDDELEN EN HET LEVERANCIERSDISCONTO-KREDIET- De beoordeling van de goede of van de kwade trouw

van de derde-houder in de zin van artikel17 in fine geeft aanleiding tot bijzondere
moeilijkheden wanneer de houder de wisselbrief verkregen heeft in het raam van
een leveranciersdisconto-krediet waarbij de wissels niet door de bank van de
trekker maar door deze van de betrokkene worden verdisconteerd. Dit kan op
verschillende manieren gebeuren. De wissel kan door de verkoper aan de betrokkene worden gestuurd opdat deze laatste hem door zijn bankier zou laten verdisconteren. De betrokkene kan ook een blanco-accept aan de verkoper sturen; de
verkoper zal vervolgens zij11 handtekening op d~wisselpl_aatse11en d~~eJaa!s~
naar de bankier van de betrokkene doorzenden. Meestal worden de kosten en het
agio door de betrokkene betaald, verrnits de verrichting in de eerste plaats in het
belang van de betrokkene plaats vindt: het leveranciersdisconto strekt er vooral
toe uitstel van betaling aan de betrokkene te verlenen, terwijl de trekker contant
betaald wordt, onder voorbehoud van mogelijk regres. Het norninaal bedrag van
de wissel kan aan de trekker worden uitgekeerd, hetzij door de betrokkene, die het
van zijn bankier ontvangt, hetzij rechtstreeks door deze bankier.
Het leveranciersdisconto-krediet is thans volledig ingeburgerd: noch de geldigheid van de kredietverrichting noch de mogelijkheid van regres tegen de trekker
worden nog betwist (Over het leveranciersdisconto-krediet in het algemeen zie
vooral: Fredericq, L., ,Escompte cedant et escompte-fournisseur", Rev. Banque, 1952,27; Henrion, R., ,Reflexions surle creditd'escompte-fournisseurs",
Rev. Banque, 1954, p. 869, overgenomen in , ,Aspects juridiques et economiques
du crediUt court terme", p. 122 e.v.; VanRijn-Heenen, ill, 1978, nr. 2152 e.v.;
Zenner, noot onder Kh. Brussel, 2 october 1974, J.T., 1975, 44).
De bank heeft daarbij de keuze tussen het wisselregres en het contractueel
regresrecht dat uit de in de disconto-overeenkomst vervatte garantieverplichting
van de trekker voortvloeit (cfr. infra nr. 57). Overigens is het gebruikelijk
geworden op een luik van het wisselformulier zelf te vermelden dat het disconteren gebeurt onder voorbehoud van regres.
Zoals het cedentdisconto-krediet steunt het leveranciersdisconto op de kredietwaardigheid zowel van de trekker als van de betrokkene. Maar het kenmerk
van het leveranciersdisconto is, zoals gezegd, dat krediet verleend wordt door de
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bankier van de schuldenaar. De verleiding is voor deze bank:ier soms groot om het
krediet nog te handhaven nadat zijn client elke kredietwaardigheid verloren heeft,
omdat nog op de handtekening van de trekker kan gerekend worden.
De vraag is dan of de bankier die leverancierswissels verdisconteert op een tijdstip
dat de financiele toestand van zijn client, betrokkene van deze wissels, hopeloos
geworden is en de bank met zekerheid weet dat regres op de trekker zal moeten
uitgeoefend worden, ten aanzien van deze laatste te kwader trouw is in de zin van
artikel 17 in fine.
De rechtbank van koophandel te Brussel beantwoordde deze vraag bevestigend in
de bekende zaak ,Grands Magasins de la Bourse" (Kh. Brussel, 2 october 1974,
J.T., 1975, 44 met noot A. Zenner).
Terzake bleek uit het verslag van de rechters-commissarissen aangesteld in het
raam van de concordataire procedure die het faillissement van de betrokkene was
voorafgegaan, dat de wissels werden verdisconteerd op een ogenblik waarop geen
emstige kansen op herstel meer bestonden. Een overheidskredietinstelling had
elke financiele tussenkomst geweigerd, een bank had de kredieten opgezegd en
een andere had de terugbetaling van de toegestane kredieten in jaarlijkse schijven
geeist.
'
Een staatslening werd geweigerd omdat uit de thesaurievooruitzichten bleek dat
de nieuwe financiele middelen reeds voor het einde van het lopende boekjaar door
de verliezen zouden opgeslorpt zijn. De briefwisseling tussen de bank en haar
cliente toonde aan dat de bank volkomen bewust was van deze toestand en bij het
handhaven van het leveranciersdisconto-krediet vooral, zoniet uitsluitend, op
haar regresrecht tegen de trekkers rekende. Het was overigens opvallend dat
tijdens de laatste maanden v66r het faillissement het beroep op het leveranciersdisconto-krediet gevoelig gestegen was, terwijl het bedrag van het opgenomen
kaskrediet tot de helft was gedaald mede omdat de bank geweigerd had belangrijke overschrijvingsorders uit te voeren.
De bank poogde dus het gebruik van de kredietlijnen waarvoor zij zelf het risico
droeg te doen verminderen ten voordele van een kredietvorm waar het risico
uitsluitend bij de leveranciers ligt.
Het feit dat de groep waartoe de bank behoort een belangrijke participatie had in
de vennootschap-betrokkene, en dat het dagelijks beheer door vertegenwoordigers van deze groep waargenomen werd, was wellicht niet vreemd aan het
onverantwoord handhaven van het krediet.

33. Meestal zullen dergelijke omstandigheden echter ontbreken en zal men aan
de bank enkel een onzorgvuldigheid kunnen verwijten bij het verlenen of het
handhaven van krediet of nog bij het toezicht op het toegestane krediet.
Zo herinnerde het reeds aangehaalde arrest van het hof van beroep te Brussel
eraan dat zelfs een grove nalatigheid niet kan gelijkgesteld worden met kwade
trouw in de zin van artikel17 in fine (Brussel, 23 maart 1978, Bank. Fin., 1979,
427).
De rechtbank van koophandel te Brussel maakt bij vonnis van 9 augustus 1979
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een opmerkelijke toepassing van deze regels (J.T., 1979, 662 ;B .R.H., 1980, 11
met noot Bruyneel).
Als verweer tegen een regresvordering ingesteld door een bank op grond van
wissels die in het raam van een leveranciersdisconto-krediet waren verdisconteerd, voerde de trekker aan dat de bank op het tijdstip van het disconteren niet
onwetend kon zijn van de hopeloze toestand van de betrokkene. De rechtbank trad
dit standpunt bij o.m. op grond van de omstandigheid dat de bank amper een
maand na de disconto-verrichting de kredieten had opgezegd, en vooral van het
feit dat na de ontvangst van de balans van het vorig jaar, waaruit een negatief
werkkapitaal en het ontbreken van enige afschrijving bleek, de bank niet had
aangedrongen op het opstellen van een emstig herstelplan en niet eens de mededeling van tussentijdse balansen in de loop van het jaar had geest.
De rechtbank gaf duidelijk te kennen dat deze fout van de bank haar beroepsaansprakelijkheid in het gedrang bracht. Toch werd de eis van de bank
toegewezen. Het verweer van de trekker steunde immers enkel op artikel 17 in
fine W.W. De rechtbank stelde dat de toepassing van deze bepaling een ,intentioneel element" vereist en dat onzorgvuldigheid van de houder geen kwade
trouw in de zin van deze bepaling uitmaakt. Nude verweerder geen tegenvordering op grond van artikell382 B. W. had ingesteld kon de rechtbank niet anders
dan de eis toewijzen. Uit het vonnis kan moeiteloos afgeleid worden dat de
rechtbank deze toestand betreurt en dat de verweerder uitgenodigd wordt om zijn
vergetelheid te herstellen door een vordering op grond van aansprakelijkheid uit
onrechtmatige daad tegen de bank in te stellen.
Men heeft in dit verband van een betwistbaar ,beleid van de rechter" gesproken,
meer bepaald ten aanzien van de banken (noot Bruyneel onder het vonnis,
B.R.H., 1980, 11).

34. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KREDIETVERLENER - Uit het voorgaande
blijkt dat de trekker er meestal belang bij heeft een tegenvordering op grond van
de onrechtmatige daad van de bank in te stellen eerder dan zijn verweer tot artikel
17 W.W. te beperken.
De aansprakelijkheid van de kredietverlener wegens onzorgvuldigheid bij het
verstrekken of het handhaven van krediet aan ondemerningen in moeilijkheden is
gedurende de onderzochte periode het voorwerp van grote belangstelling geweest. Ofschoon deze materie buiten het raam van ons onderwerp valt, kunnen de
toepasselijke regelen, wegens hun belang voor het verweer - al is het bij wijze
van tegenvordering- van de wisselschuldenaar als volgt worden samengevat:
- de aansprakelijkheid van de bank tegenover derden behoort tot het gemeen
recht van de aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad; de banken zijn niet belast
met een of andere openbare dienst (Van Ommeslaghe, P., , ,La responsabilite du
banquier dispensateur de credit en droit belge", Rev. Banque, 1979, cahier 1, nr.
7 en 39; Brussel, 23 mei 1979,Bank. Fin., 1979,717 e.v., i.h.b. 721; Brussel,
10 mei 1979, Bank. Fin., 1979, (582), 590; Cass., 19 maart 1976, R.C.J.B.,
1977, p. 38 met noot Y. Schoentjes-Merchiers).
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- de vraag of een bank een fout heeft begaan moet beoordeeld worden door
vergelijking met de normale gedraging van een voorzichtige en zorgvuldige
bankier (Van Ommeslaghe, P., o.c., nr. 11 e.v.).
- de bank moet de economische toestand van haar client en de rol die het
toegestane krediet in deze toestand zal spelen, beoordelen (Van Ommeslaghe, P.,
o.c., nr. 13 e.v., en 40, 5°).
- de aansprakelijkheid van de bank kan in het gedrang komen wanneer zij ten
onrechte krediet blijft verstrekken aan een klient in moeilijkheden met als gevolg
dat zij het voortzetten van een hopeloos deficitaire activiteit mogelijk maakt, of
bijdraagt tot de onverantwoorde handhaving van het vertrouwen van derden in de
kredietwaardigheid van de klient (Van Ommeslaghe, P., o.c., nr. 20);
- nochtans zal het verlenen of het handhaven van krediet aan een ondememing
in moeilijkheden niet automatisch de aansprakelijkheid van de bank meebrengen.
De bank zal zelfs aansprakelijk kunnen gesteld worden voor de schadelijke
gevolgen van het ontijdig opzeggen van het toegestane krediet (Van Ommeslaghe, P., o.c., nr. 22; D'Ieteren, A. en Verbraeken, C., ,,La responsabilite du
banquier qui octroie du credit aune entreprise en difficulte' ' , R. G .A .R. , 1977, nr.
970/2; Bruyneel, A., , ,Le memoire de Barsy sur la responsabilite du donneur de
credit- presentation et etat de la question", T. Bank., 1977, 314).
- het handhaven van het krediet kan zelfs verantwoord blijven wanneer de
vennootschap virtueel in staking van betaling verkeert, indien een emstig herstelplan ter voorkoming van faillissement voorligt. De bank mag rekening houden
met onderhandelingen gevoerd met het oog op een wijziging in de controle van de
ondememing, het nemen van participaties door nieuwe aandeelhouders, of het
verkrijgen van nieuwe financiele steun, bij voorbeeld van de overheid, indien
emstige overlevingskansen blijven bestaan. De bank zal slechts dan een fout
begaan wanneer zij krediet verleent of handhaaft aan een ondememing die zich in
een zodanige hopeloze toestand bevindt dat het faillissement kennelijk onafwendbaar geworden is (Van Ommeslaghe, P., o .c., nr. 5, 13 en 22; Coppens-'t
Kint, ,Examen de Jurisprudence, Les Faillites et les Concordats", R.C.J.B.,
1979, 377; Bruyneel, o.c., T. Bank., 1977, 326; Simont en Bruyneel, ,Chronique de droit bancaire prive", Bank. Fin., 1979, 702 en 703; Schoentjes-Merchiers, R.C.J.B., ,La responsabilite civile du donneur de credit", 1977, 326;
Zenner, Nouveaux developpements de la responsabilite du dispensateur de credit,
J.T., 1977, 53; Vasseur, Dall., 1978, 425; Vezian, ,La responsabilite du
banquier", 1977, 156; Brussel, 27 september 1978,B.R.H., 1979, I, 268 met
noot P. Foriers; Brussel, 23 mei 1979, Bank. Fin., 1979, 717/3).
- de bank moet toezicht uitoefenen op de aanwending van het krediet (Van
Ommeslaghe, P. , o. c., nr. 24). Zij mag zich echter niet met het beheer van haar
klient inlaten; zoniet kan zij als feitelijke beheerder aansprakelijk gesteld worden
(Van Ommeslaghe, P., o.c., nr. 25 en 40, 7°; D'Ieteren, A. en Verbraeken, C.,
o. c., ; Coppens en 't Kint, o. c., 376 ; Zenner, ,Responsabilite du donneur de
credit" ,T. Bank., 1974, (707), p. 740, nr. 27; Stoufflet,J.C.P., 1965, I, 1882).
- terzake van leveranciersdisconto zal de bank onzorgvuldig handelen indien zij
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wissels verdisconteert terwijl zij weet of behoort te weten dat de toestand van haar
client zodanig hopeloos geworden is dat er geen emstige kans meer bestaat dat de
wissels op de vervaldag door de betrokkene worden betaald (Van Ommeslaghe,
P., o.c., nr. 7; Bruyneel, A., T. Bank., o.c., 1977, 326; Brussel, 27 september
1978, B.R.H., 1979, 268; Kh. Brussel, 2 october 1974, J.T., 1975, 44).

35. Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid van de bank moeten zoals bij de
beoordeling van elke professionele aansprakelijkheid twee belangrijke regels
voor ogen gehouden worden:
- de gedraging van de bank moet beoordeeld worden met inachtneming van de
omstandigheden van tijd, plaats en informatie die op het tijdstip van het nemen
van de beslissing voorhanden waren. Elke beoordeling a posteriori, gesteund op
latere gebeurtenissen of op gegevens die later aan het Iicht gekomen zijn, moet
uitgesloten worden (Coppens-'t Kint, o.c., R.C.J.B., 1979, 376; SimontBruyneel, o.c., Bank. Fin., 1979, nr. 25; Van Ommeslaghe, P., o.c., nr. 23;
Brussel, 23 september 1970,Rev. Prat. Soc., 1979, 107; Kh. Brussel, 29 oktober
1976, J.T., 1977, 58; Brussel, 10 mei 1979, Bank. Fin., 1979, 583).
- de rechter mag zijn eigen economische beoordeling niet in de plaats van deze
van de bank stellen. De bank zal enkel een fout begaan indien haar gedraging
buiten de marge ligt waarbinnen vakmensen redelijkerwijze van mening kunnen
verschillen. M.a.w. de aansprakelijkheid van de bank komt enkel dan in het
gedrang wanneer ha:ar gedraging in de ogen van aile zorgvuldige en voorzichtige
vakmensen kennelijk onredelijk voorkomt. De rechter mag de gedraging van de
bank slechts aan een marginate toetsing onderwerpen (Brussel, 27 september
1978,B .R.H., 1979, 268, met noot vanP. Foriers, die het arrest op ditpuntonder
nr. 7 goedkeurt; in dezelfde zin: Simont-Bruyneel, , Chronique de droit bancaire
prive" ,BankFin., 1979, p. 702, nr. 26;contra: C. Parmentier, ,Laresponsabilite civile du banquier et le credit en droit beige' ' , voordracht gehouden op 6 maart
1981 in de Faculte de Droit des Facultes universitaires Saint-Louis. Over het
begrip marginale toetsing zie: Ronse, J., ,De marginale toetsing", T.P.R.,
1977, 207 e.v.).
36. Tenslotte zal de vordering tegen de bank slechts toegewezen worden indien
de gelaedeerde, overeenkomstig het gemeenrecht, het bewijs !evert van zijn
schade en van het oorzakelijk verband tussen fout en schade. Dit laatste zal slechts
voorhanden zijn indien kan aangetoond worden dat het verlenen of het handhaven
van het krediet het voortzetten van een hopeloos deficitaire activiteit heeft
mogelijk gemaakt en/ of dat het heeft bijgedragen tot het verlenen van een valse
schijn van kredietwaardigheid zonder dewelke de derde niet zou gecontracteerd
hebben.
37. In de praktijk wordt de aansprakelijkheid van de banken terzake van disconto-krediet meestal als verweer tegen de regresvordering van de banken ingeroepen.

1098

--

-~- L_~-----------

Daarbij rust de bewijslast op degene die de aansprakelijkheid van de bank inroept.
Meestal zal deze partij echter niet over voldoende gegevens beschikken en zal zij
de overlegging vorderen van alle dienstige stukken die ten tijde van haar beslissing in het bezit waren van de bank, met inbegrip van de briefwisseling met haar
client. lndien er ernstige aanwijzingen bestaan van onzorgvuldigheid in hoofde
van de bank zal zij zich hieraan bezwaarlijk kunnen onttrekken. De plicht van de
bank om aan de bewijsvoering ten processe mee te werken wordt echter beperkt
door haar discretieplicht tegenover haar clienten en tegenover derden alsmede
door haar recht tot bescherming van haar zakengeheimen. Zij kan een en ander
imoepen om, onder omstandigheden, te weigeren bepaalde interne stukken zoals
b. v. het interne kredietdossier over te leggen (zie hierover de voortreffelijke noot
van A. Bruyneel, onderCass., 25 oktober 1978,J.T., 1979 (371), 375-376; meer
in het algemeen zie ook: Duquesne, Fontaine, Kellens, Kohl, Picard, ,La
production de documents dans le Code judiciaire etle secretprofessionnel'' ,Ann.
Liege, 1970, p. 195 tot 233; Gutt en Stanart-Thilly, ,Examen de jurisprudence
de droit judiciaire prive", R.C.J.B., 1974, p. 158 e.v.; Rouard, P., Traite
elementaire de droit judiciaire prive, N, m. 18 e.v.).

B. Het verweer van de schuldenaar tussen onmiddellijk verbonden wisselpartijen
38. DE OPLOSSING VANEEN OUDE BETWISTING- Tijdens de onderzochte periode
heeft het hof van cassatie in twee belangrijke arresten uitspraak gedaan over de
vraag of tussen onmiddellijk verbonden wisselpartijen de schuldenaar zich tegen
de wisselvordering van de schuldeiser kan verweren op grond van verweermiddelen geput uit de onderliggende rechtsverhouding.
In het arrest van 12 november 1976 stelde het hof van cas satie ,dat in principe de
verbintenis van de trekker, zoals die van aile ondertekenaars van een wisselbrief,
een abstract karakter heeft en onafhankelijk is van de vooraf bestaande verhouding buiten de wisselbrief; dat echter tussen de oniniddellijk verbonden
wisselpartijen, namelijk tussen de eerste nemer en de trekker, aile verweermiddelen uit hun onderliggende overeenkomst tegenstelbaar blijven" (R. W.,
1976-77,1641 metnootRonse;J.T., 1977, 388;Pas. metmeldingvandedatum
van 26 november 1976, 1977, I, 334;Arr. Cass., eveneens met melding van de
datum van 26 november 1976, 1977, 339;B.R.H., 1978, 11; het arrestverwerpt
de voorziening tegen Gent, 24 februari 1975, R. W., 1976-77, 1650).
In het arrest van 30 september 1977 werd deze regel herhaald in een geschil tussen
trekkerenacceptant(R.W., 1977-78, 832metnootJ. Ronse;T. Bank, 1978, 289;
B.R.H., 1978, 16,Pas., 1978, I, 130;Arr. Cass., 1978, 145;J.T., 1977, 388;
R.C.J.B., 1978, 221 met noot J. Heenen; het arrest vernietigt het arrest van
Antwerpen, 9 juni 1976, B.R.H., 1978, 8).
Daarmee werd een eindpunt gezet achter een jarenlange betwisting, die in de
onderzochte periode een laatste opflakkering kende waarbij de twee tegengestelde stellingen vooral door respectievelijk Prof. Ronse en Prof. Heenen werden
verdedigd (zie: noot J.M. Nelissen onder Gent, 16 mei 1972, R.W., 1972-73,
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1434 ;Rev. Banque, 1973, 17; Heenen, J., ,Suite d'une controverse sur le droit
cambiaire", J.T., 1974, 473; noot Ronse, J., onder Cass., 12 november 1976,
R. W., 1641 ; Ronse, J. , Une breche dans 1' abstraction cambiaire", T. Bank,
1977, 201; Heenen, J., ,Propos sur le droit cambiaire et sur les motivations des
arrets de la Courde cassation" ,J.T., 1977, 385; nootRonse, J., onder Cass., 30
september 1977, R. W., 1977-78, 832; Heenen, J., ,La lettre et I' esprit", J.T.,
1978, 129; nootRonse, J., onderCass., 30 september 1977,B.R.H., 1978, 289;
Heenen, J., , ,Les effets de 1' engagement cambiaire entre le signataire de la lettre
de change et le porteur immediat", B.R.H., 1978, 1; Heenen, J., ,La regle de
l'inopposabilite des exceptions dans les rapports entre le signataire d'un effet de
commerce et le porteur immediat", noot onder Cass., 30 september 1977,
R.C.J.B., 1978, 221; noot M. Dassesse onder Brussel, 16 juni 1981, B.R.H.,
1981, 552).
39. DE TWEE STELLINGEN- Volgens de traditionele opvatting kan de wisselschuldenaar geen verweermiddelen geput uit de onderliggende rechtsverhouding in het wisselproces tegenwerpen. De schuldenaar zou eerst zijn
abstracte verbintenis moeten nakomen om vervolgens in een afzonderlijk proces
terug te vorderen wat hij zonder rechtsgrond betaald heeft.
Dit beginsel werd vooral door De Page zeer strikt toegepast op de verhouding
tussen trekker en acceptant (,L'obligation abstraite en droit interne et en droit
compare'', p. 103 e. v. ; - voor een uitvoerig overzicht van de Belgische
rechtsleer zie: Ronse, o.c., nr. 1471 e.v.; adde: van Gerven, W., Algemeen
Deel, p. 337 en 338; Ondernemingsrecht, p. 490; Van Rijn-Heenen, III, 1981,
nr. 425 e.v.; Fredericq, Handboek, IT, 1978, III, nr. 839 en 840).
De commercialisten waren meer genuanceerd. Volgens de opvatting die tot de
hoven aangehaalde cassatiearresten de goedkeuring wegdroeg van de meerderheid van de rechtsleer en rechtspraak mag de wisselschuldenaar slechts verweermiddelen opwerpen waarvan hij de gegrondheid terstond kan bewijzen. In deze
opvatting kon de onderliggende verhouding wel in aanmerking komen, doch
slechts in de mate dat de berechting van de wisselvordering niet wordt vertraagd.
Daarbij werd geen onderscheid gemaakt naargelang van de persoon van de
wisselschuldeiser en van de wisselschuldenaar. Zij gold m.a.w. zowel in de
verhouding van derde-houder tot acceptant of avalgever, als in de verhouding
tussen trekker en acceptant, of tussen de trekker en de eerste nemer' (in deze zin
vooral: Fredericq-DeBacker, X, nr. 19, p. 64 e.v.; VanRijn-Heenen, III, 1981,
nr. 425 e.v.).
Het verweer van de wisselschuldenaar werd dus niet volledig uitgesloten. Hij kon
vooreerst bepaalde verweermiddelen opwerpen die niet uit de onderliggende
verhouding voortvloeien. Dit gold voor de algemene gronden van tenietgaan van
verbintenissen: betaling, compensatie, kwijtschelding van schuld en schuldveruieuwing. Waren vanzelfsprekend ook tegenstelbaar de verweermiddelen die
hun grondslag in het wisselrecht zelf vinden b.v. de verjaring of het verval
wegens laattijdig protest, en de gebreken in de toestemming die de geldigheid van
de wisselverbintenis aantasten. De wisselschuldenaar kon zich tenslotte ook
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verweren op grond van de strijdigheid van de onderliggende overeenkomst met de
openbare orde of de goede zeden (zie over dit alles: VanRijn-Heenen, Ill, 1981,
nr. 429 en 430; Heenen, J., ,Suite ... ", J.T., 1974, 474 en Heenen, J.,
aangehaalde nootR.C.J.B., 1978, 227).
Tussen de aanhangers van deze opvatting bestond verschil van mening betreffende de vraag of het bewijs van alle verweermiddelen terstond dient geleverd.
Volgens sommigen-kon het verweer gesteund op geweld of op bedrog van de
trekker, of op de ongeoorloofde oorzaak, zonder enige beperking van onderzoeksmaatregelen toegelaten worden (m.b.t. bedrog: Fredericq-De Backer, X,
nr. 97, p. 249; m.b.t. de ongeoorloofde oorzaak: Fredericq, X, nr. 19, p. 64; nr.
96, p. 248) terwijl volgens anderen de wisselstrengheid eist dat het bewijs van om
het even welk verweermiddel terstond zou geleverd worden (Van Rijn-Heenen,
II, nr. 1457. In de laatste uitgave van hun werk nuanceren deze auteurs hun
standpunt enigszins: indien de wisselschuldenaar de gegrondheid van zijn verweer voldoende aannemelijk maakt zou de rechter wei onderzoeksmaatregelen
kunnen bevelen: Ill, 1981, nr. 408 en 432).
Kenmerkend voor deze opvatting was vooral dat de exceptie van niet-uitvoering
van de onderliggende overeenkomst nooit werd toegelaten (aangehaalde noot
Heenen, J., R.C.J.B., 1978, p. 230, nr. 17).
Volgens de andere opvatting die de laatste jaren vooral door Ronse werd uitgewerkt en verdedigd, is het begrip abstractie geen eenvormig begrip en moet een
onderscheid gemaakt worden tussen formele en materiele abstractie (zie betreffendedeformele abstractie: Rouse, o.c., nr. 1296 e.v., inz. 1305 e.v., 1322 e.v.;
betreffende de materiele abstractie, nr. 1467 e.v., enz. 1486 e.v.; zie ook nr.
1367 e.v., 1422 e.v. en 1449 e.v.).
In deze opvatting is elke wisselverbintenisformeel abstract. Dit betekent dat de
wisselverbintenis onvoorwaardelijk is, zoals uitdrukkelijk door de wet vereist
voor de trekking (art. 1), hetendossement (art. 12, lid 1) en de acceptatie (art. 26,
lid 1). Zulks houdt niet aileen de uitsluiting in van elke voorwaarde in technische
zin (art. 1268 B.W. e.v.), maar ook de onafhankelijkheid van de wisselverbintenis in haar formele uitdrukking zelf, van de onderliggende verhouding. In de
wisselbrief wordt een zelfstandige verbintenis belichaamd die, op zichzelf, een
voldoende grondslag uitrnaakt voor een vordering tot betaling van de wisselbrief.
Praktisch betekent zulks dat op de houder geen andere aanvoerings- en bewijslast
rust dan het overleggen van de wisselgrief, met uitsluiting van enige verplichting
tot het bewijzen van de grondslag van de onderliggende rechtsverhouding.
Formele abstractie komt dus neer op een ornkering van de bewijslast, die b. v. ook
de schuldbekentenis zonder uitgedrukte rechtsgrond kenmerkt (art. 1132 B.W.).
Formele abstractie bestaat zoals gezegd voor elke wisselverbintenis, zowel tussen
onmiddellijk verbonden partijen als tussen verwijderde partijen. Onmiddellijke
partijen zijn rechtstreeks uit de wisselbrief elkaars schuldeiser en schuldenaar,
zonder tussenschakeling van een andere persoon. Zijn dus onmiddellijke partijen:
de betrokkene-acceptant tegenover de trekker, de trekker tegen de eerste nemer,
de endossant tegen de geendosseerde. Verwijderde partijen komen slechts voor
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wanneer tenminste een drie-partijen-verhouding ontstaat. Verwijderde partijen
zijn elk:aars schuldeiser en schuldenaar geworden hetzij doordat een wisselverbintenis onmiddellijk uit een drie partijen-verhouding ontstaan is, hetzij ten
gevolge van een wisselrechtelijke overdracht van de wisselbrief. Zijn aldus
verwijderde partijen: de betrokkene-acceptant tegen de eerste nemer die de
wisselbrief verkregen heeft omdat de trekking op naam of aan order geschiedde,
de trekker tegen een opvolgend geendosseerde, de avalgever tegen de onmiddellijke schuldeiser van de geavalleerde en diens geendosseerde.
Materiele abstractie bestaat in de besproken opvatting enkel tussen verwijderde
partijen. Er is materiele abstractie wanneer de schuldenaar tot het nakomen van de
wisselverbintenis verplicht is zonder de verweermiddelen die uit de onderliggende rechtsverhouding voortspruiten aan de schuldeiser te kunnen tegenwerpen.
De materiele abstractie valt dus samen met de niettegenstelbaarheid van de
verweermiddelen.
Materiele abstractie strekt slechts tot bescherming van het vertrouwen van derden
die vreemd zijn aan de onderliggende verhouding tussen trekker en acceptant, en
dan nog op voorwaarde dat hun vertrouwen rechtmatig is m.a.w. dat de derdehouder te goeder trouw is in de zin van artikel 17 in fine. Tussen onmiddellijke
partijen daarentegen is de abstractie slechts formeel: de verweermiddelen zijn
niet beperkt maar de bewijslast van hun gegrondheid rust op de schuldenaar.
Volledigheidshalve dient nog opgemerkt dat zelfs tussen onmiddellijk verbonden
partijen aan de_wisselverbintenis andererechtsgeyolgen verbond~n zijiHlfln_i:en
eenvoudige ornkering van bewijslast m.n. het handelskarakter van de wisselverbintenis (art. 2 W. Kh.), de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel (art.
573, 2° Ger. W.), de uitsluiting van respijttermijnen (art. 74 W.W.), de verplichting om, op straffe van verval van het regresrecht, de niet-betaling door de
acceptant door een openbaar te maken protestakte te Iaten vaststellen (art. 44
W.W. en art. 443 Faill. W.), de toepasselijkheid van bijzondere rechtsregels
betreffende verval (art. 53 W.W.) en verjaring (art. 70 W.W.), de mogelijkheid
om ook tussen trekker en acceptant het drukkingsmiddel van het openbaar maken
van het protest te gebruiken.

40.

SAMENVATTINGVANDEARGUMENTENPROENCONTRADETWEESTELLINGEN

-De aanhangers van de traditionele opvatting meenden steun te kunnen vinden
in artikel 28 al. 2 W.W. krachtens hetwelke de trekker een ,rechtstreekse
vordering'' heeft totbetalingvande wisselbrief(Heenen, ,,Suite ... " ,J.T., 1974,
p. 474, nr. 6; C. delMarmol, ,Les modifications alaloi surlalettrede change",
Rev. Banque, 1952, (621), 638; VanRijn-Heenen, III, 1981, nr. 425). Volgens
de aanhangers van de andere opvatting wordt in deze bepaling enkel bevestigd dat
de trekker die de acceptant tot betaling aanspreekt nadat hij als regresschuldenaar
betaald heeft, de oorspronkelijke vordering uitoefent die uit de acceptatie van de
wisselbrief voortspruit en niet een van de houder afgeleide rechtsvordering
(Ronse, o.c., nr. 898 en 1490; in dezelfde zin: Fredericq-De Backer, X, nr. 96,
p. 241 e.v. die nochtans aanhangers zijn van een ruim begrip abstractie; Scheltema-Wiarda, o.c., p. 293 e.v.).
1102

J

~ L-~~~---_-

--_--_--_---_--

Ook werd artikel85 ter hulp geroepen. Krachtens deze bepaling moet de trekker
die de vordering voorzien door artikel 28 al. 2 instelt, het bestaan van het fonds
niet bewijzen. Gezien in samenhang met artikel28 al. 2 zou zulks elk verweer van
de acceptant op grond van de onderliggende verhouding tegen de wisselvordering
van de trekker uitsluiten (Heenen, aangehaalde noot, R. C .J.B., 1978, p. 226, nr.
7; VanRijn-Heenen, ,Controverse surle droitcambiaire" ,J.T., 1960, blz. 166,
nr. 10; Van Rijn-Heenen, III, 1981, nr. 425). Deze interpretatie steunde op een
passus van het Senaatsverslag. Ronse herinnerde er in dit verband aan dat een
verklaring in de parlementaire voorbereiding van de wet niet kan opwegen tegen
haar duidelijke bepaling, en stelde dat artikel85 W.W. als aanvulling van artikel
28 al. 2 W.W. is bedoeld en niets anders bevat dan een bewijslastverdeling (o.c.,
nr. 1491).
De stelling van Ronse volgt in de eerste plaats uit een ontleding van de inhoud en
de strekking van artikel 17 W. W. waarin de regel van de beperking van de
verweermiddelen is geformuleerd. Vermits de acceptant, krachtens artikel17, de
verweermiddelen, gegrond op zijn persoonlijke verhouding tot de trekker of tot
een voorman van de houder, aan de derde-houder te goeder trouw niet kan
tegenwerpen, volgt hieruit a contrario, dat hij deze verweermiddelen aan de
trekker zelfwel kan tegenwerpen (o.c., nr. 1492). Zo ook bepaalt artikel18 al. 2
dat na een endossement ter incasso geen andere verweermiddelen kunnen worden
tegengeworpen dan degene die het aan de endossant kunnen worden. Hieruit
vloeit voort dat de verweermiddelen wel kunnen worden tegengeworpen vooraleer hij geendosseerd heeft (I.e.) Heenen wijst in dit verband op de gevaren van
de interpretatie a contrario en houdt voor dat artikel 17 enkel betrekking zou
hebben op verweermiddelen die het tenietgaan van de wisselverbintenis voor
gevolg hebben (aangehaalde noot,R.C.J.B., 1978, nr. 19; in deze zin ook: Van
Rijn-Heenen, II, 1960, nr. 1455); deze stelling wordt echter niet nader verantwoord.
De aanhangers van beide opvattingen menen dat de billijkheid en een redelijke
belangenafweging aan hun kant staat.
Heenen stelt dat de uitgifte van een wisselbrief meestal gepaard gaat met het
verlenen van uitstel tot betaling: de schuldeiser is bereid krediet te verlenen omdat
hij door het verkrijgen van een wisselbrief over een sterker rniddel tot inning van
zijn vordering beschikt dan de vordering uit de onderliggende rechtsverhouding.
Dit rniddel zou een groot deel van zijn betekenis verliezen indien de verweerder
de mogelijkheid behoudt om zich op grond van de onderliggende verhouding te
verweren, vooral indien hij door onderzoeksmaatregelen het verloop van het
wisselproces kan vertragen (Heenen, aangehaalde nootR.C.J.B., 1978, p. 233,
nr. 23).
Ronse van zijn kant onderstreept dat de rechtsbetrekking tussen onrniddellijk
verbonden wisselpartijen die tegelijkertijd partij zijn in de onderliggende overeenkomst die aanleiding gaf tot het geven en nemen van de wisselbrief, essentieel
verschillend is van die tussen verwijderde partijen voor dewelke die onderliggende overeenkomst tussen wisselschuldenaar en een voorman van de houder
niets anders is dan een res inter alios acta. Een redelijke oplossing van het
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belangencon:flict eist dat de partij die niets verschuldigd is uit de onderliggende
verhouding nakoming kan weigeren van zijn wisselschuld tegenover een wederpartij die, mocht hij betaling daarvan ontvangen hebben, tot terugbetaling gebonden zou zijn. De wisselverbintenis is tegenover de onmiddellijke wederpartij
aangegaan met het oog op voldoening van diens onderliggende schuld en kan er
niet toe strekken hem te verschaffen wat hem niet toekomt (noot onder Cass., 12
november 1976, R. W., 1976-77, 1646-1647).
41. DERECHTSPRAAK TOT 1976-1977 -Ret hofvan cassatie kreeg v66r 1976 niet
de gelegenheid de betwisting op te lossen. Weliswaar bevestigde het Hofin zijn
arresten van 25 oktober 1962 (?as., 1963, I, 254) en 24 september 1965 (Pas.,
1966, I, 109; R. W., 1965-66, 727) dat de wisselbrief een autonome titel van
schuldvordering uitmaakt waardoor aan de houder een onbeperkt recht tot betaling wordt verleend.
Uit de beperkte twistvragen die aan het hof van cassatie werden voorgelegd bleek
echter dat het ging om gevallen waarin alleen de vraag naar de formele abstractie
aan de orde was (in deze zin: Ronse, o.c., nr. 1321 en 132; van Gerven,
Ondernemingsrecht, I, p. 518 voetnoot 97). In het arrest van 1965 werd, met
vemietiging van het aangevochten arrest, beslist dat de houder, eerste nemer van
een orderbriefje, aan de vereisten van de artikelen 496 en 498 Faill. W. betreffende de aangifte van schuldvordering voldeed, door de enkele overlegging van
het orderbriefje, wat de uitsluiting impliceert van enige andere aanvoerings- en
bewijslast ten aanzien van de onderliggende verhouding. In het arrest van 1962
werd beslist dat de eis tot betaling van de wisselbrief niet onontvankelijk kan
verklaard worden wegens gebrek aan inschrijving in het handelsregister.
De rechtspraak van de feitenrechters ging eerder in de zin van een strenge
beperking van de verweermiddelen ook tussen onmiddellijk verbonden partijen.
De stelling dat de acceptant zich tegen de wisselvordering van de trekker niet kan
verweren op grond van verweermiddelen geput uit de onderliggende verhouding
werd tijdens de onderzochte periode nog bijgetreden door het hof van beroep te
Brussel (26 februari 1975, R. W., 1975-76, 165 met noot. Ter staving van deze
stelling citeert het arrest zeer ten onrechte het werk van Rouse !) , door de
rechtbank van koophandel te Oudenaarde (29 juni 1971, B .R.H., 1972, 473; in
dit vonnis wordt verder nochtans vastgesteld dat alle mogelijke verweermiddelen
ongegrond zijn), en door de rechtbank van koophandel te Verviers (5 januari
1976, fur. Liege, 1977, 190, terzake van orderbriefje geveld. Het orderbriefje
was aan een derde geendosseerd, maar uit de motive:ring blijkt dat naar de
opvatting van de rechtbank de wisselschuldenaar ook t.a.v. de oorspronkelijke
begunstigde geen verweermiddelen uit de onderliggende verhouding had kunnen
tegenwerpen).
De rechtbank van koophandel te Brussel besliste dat het verweer van de schuldenaar luidens hetwelk zijn wisselschuld door schuldvernieuwing was teniet
gegaan slechts kan gevoerd worden indien zulks kan geschieden zonder onderzoeksmaatregelen die van aard zijn de behandeling van de zaak te vertragen; de
schuldenaar zou na zijn veroordeling een afzonderlijke vordering tot schadeloos-
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stelling moeten instellen (Kh. Brussel, 6 april1971,B.R.H., 1971, 723).
In een vonnis van een andere kamer van dezelfde rechtbank werd enkel het
verweermiddel van het tenietgaan van de wisselschuld toelaatbaar geacht, en dan
nog op voorwaarde dat het onderzoek hiervan de behandeling van de zaak niet
vertraagt. Terzake werd een tegenvordering die haar grondslag vond in de
onderliggende verhouding niet ontvankelijk verklaard omdat de berechting daarvan de behandeling van de zaak zou vertragen hetgeen onverenigbaar zou zijn met
het zgn. abstract en , ,monetair'' karakter van de wisselbrief (Kh. Brussel, 30 juni
1970, B.R.H., 1974, 727).
Het hof van beroep te Luik besliste nog op 19 januari 1977 dat de betrokkene-acceptant zich tot betaling van de wisselbrief op de vervaldag verbindt en dat niet
moet onderzocht worden of de trekker aldan niet fonds bezorgd heeft (fur. Liege,
1977' 225).
42. Toch waren reeds voor 1976 de eerste tekenen van een kentering merkbaar.
In een vrij duister arrest van 5 oktober 1975 scheen het hof van beroep te Brussel
het verweer van de acceptant op grond van de onderliggende verhouding toe te
laten (J.T., 1976, 135; terzake bleek zulks overigens door de trekker niet te
worden betwist).
De rechtbank van koophandel te Antwerpen oordeelde dat de acceptant van een
wisselbrief, wiens onderliggende schuld is teniet gegaan, niet tot de vervaldag
moet wachten om zich tegen de trekker te verweren maar het initiatief kan nemen
en de trekker in rechte kan aanspreken om, na vaststelling dat hij de wisselsom
niet verschuldigd is, zich de wisselbrief te doen afleveren of bij gebreke daarvan
schadeloos te worden gesteld (B.R.H., 1974, 34). Deze uitspraak onderstelt
duidelijk dat de acceptant die dit initiatief niet neemt zich op grand van het
tenietgaan van de onderliggende schuld kan verweren.
Maar het is vooral te Gent dat de evolutie het duidelijkst was. Bij arrest van 16 mei
1972 oordeelde het hof van beroep er dat de betrokkene-acceptant de nietigheid
van de onderliggende verbintenis tegen de trekker van de wisselbrief kan inroepen
(R.W., 1972-73, 1434metnootJ.M. Nelissen;Rev.Banque, 1973, 365metnoot
E. W. ; zie ook de, uiteraard zeer kritische, bespreking van het arrest door Heenen,
J., ,Suite ... ", J.T., 1974, 473). Met zoveel woorden werd in het arrest gesteld
dat de wisselverbintenis tussen trekker en acceptant weliswaar abstract is, maar
dat het terzake gaat om een betwisting , ,tussen de partijen die persoonlijk bij de
onderliggende verbintenis betrokken zijn, wat meebrengt dat de abstractie er bier
slechts ene is in formele zin en niet in materiele zin''. Daarmee werd duidelijk de
stelling van Ronse bijgetreden.
Enkele jaren later deed het hof te Gent andermaal in dezelfde zin uitspraak met
uitdrukkelijke verwijzing naar het inmiddels gepubliceerde werk van Ronse,
(Gent, 15 oktober 1975, onuitg.).
43. HET ARREST VAN 12 NOVEMBER 1976 - Overigens zou het een voorziening
tegen een Gents arrest worden die aan het hof van cassatie de gelegenheid zou
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geven de betwisting te beslechten (Gent, 24 februari 1975, R.W., 1976-77,
1650).
Het ging terzake om een verkoop op afbetaling, die gedeeltelijk door een financieringsmaatschappij was gefinancieerd. De verkoper had een enige of waarborgwissel voor het totale bedrag op de koper getrokken aan order van de
financieringsmaatschappij. De verkoper had bovendien de rechten uit de onderliggende verhouding aan de financieringsmaatschappij overgedragen. De koper
staakte zijn betalingen en de financieringsmaatschappij stelde een regresvordering in tegen de trekker. Deze laatste hield voor dat de financieringsmaatschappij door het verkrijgen van de rechten uit de onderliggende overeenkomst haar
regresrecht uit de wisselbrief had verzaakt.
De financieringsmaatschappij steunde haar vordering op artikel 9 al. 2 W.W.
krachtens hetwelk de trekker voor betaling instaat en elk beding waardoor deze
verplichting wordt uitgesloten voor niet geschreven wordt gehouden. Aangenomen wordt dat zulk bevrijdingsbeding tussen trekker en nemer geldig is, maar dat
het door de trekker niet kan ingeroepen worden tegen een verdere houder.
Volgens Ronse, hierin bijgetreden door het bestreden arrest, volgt zulks uit de
algemene regel dat tussen de onmiddellijk verbonden partijen alle verweermiddelen uit de onderliggende overeenkomst tegenstelbaar blijven (Rouse, o.c., nr.
400 en de verwijzingen).
De vraag was dan of uit de overdracht van de rechten uit de onderliggende
overeenkomst kon afgeleid worden dat de financieringsmaatschappij afstand
gedaan had van haar wisselregres. Het hof beantwoordde deze vraag bevestigend.
Op dit punt werd het arrest boven reeds besproken (zie nr. 12).
Tegen deze uitspraak werd in cassatie opgekomen met een middel dat de schending aanvoerde van de artikelen 1694 B.W., 43 en 47 W.W. Na de regel dat de
trekker in principe voor de betaling van de wisse1brief instaat in herinnering te
hebben gebracht, verwierp het hof van cassatie het middel met de reeds aangehaalde overwegingen (12 februari 1976, R.W., 1976-77, 1641, met noot J.
Ronse;J.T., 1977,388 ;Pas., metmeldingvandedatum van26 november 1976,
1977, I, 334 ;Arr. Cass., eveneens met melding van de datum van 26 november
1976, 1977, 339; B .R.H., 1978, 11; cfr. supra nr. 38).
Door de geldigheid van het bevrijdingsbeding af te leiden uit de algemene regel
dat tussen trekker en nemer alle verweermiddelen uit de onderliggende overeenkomst tegenstelbaar blijven, werd kennelijk de stelling van Rouse bijgetreden
(Rouse, o.c., nr. 400 e.v.; deze passus uit het werk van Rouse werd in het
bestreden arrest overigens aangehaald).
Nochtans moet opgemerkt worden dat de geldigheid van zodanig bevrijdingsbeding tussen trekker en nemer ook door de aanhangers van de andere opvatting
wordtaanvaard (VanRijn-Heenen, III, 1981, nr. 328). M.b.t. de vraag ofterzake
het bedoeld bevrijdingsbeding al dan niet in de onderliggende overeenkomst
vervat lag was het arrest niets anders dan een ,cas d'espece" (Rouse, o.c.,
aangehaalde noot, R.W., 1976-77, 1648; cfr. supra, nr. 12). Wellicht had men
dezelfde oplossing kunnen bereiken zonder beroep op het principe van de tegen-
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steibaarheid van de verweenniddeien uit de onderliggende verhouding tussen
onrniddellijk verbonden wisseipartijen. De vraag rees dus of men hier wei met een
principearrest te doen had (Heenen, J., ,Propos ... ", J.T., 1977, 388).
Met spanning werd dan ook uitgekeken naar de verdere evoiutie van de rechtspraak van het hof van cassatie.
44. HET ARREST VAN 30 SEPTEMBER 1977- Het arrest van 30 september 1977 zou
de in het vorig arrest gesteide regei in haast identieke bewoordingen bevestigen en
wei in een geschil tussen trekker en acceptant.
Een wisseibrief werd in naam van de betrokkene geaccepteerd door iemand die
zich ais volmachtdrager aandiende. De trekker, die in het bezit was gebleven van
de wisselbrief, dagvaardde zowel de venneende Iasthebber ais de betrokkene.
Deze laatste betwistte dat hij volmacht gegeven had. De rechtbank van koophandel te Antwerpen veroordeelde de venneende lasthebber persoonlijk en wees de
vordering tegen de betrokkene af. De trekker tekende tegen dit vonnis boger
beroep aan blijkbaar omdat de Iasthebber insolvent was:
De toestand was dus op zijn minst merkwaardig vermits de trekker na de
persoonlijke veroordeling van de venneende vertegenwoordiger te hebben bekomen, de veroordeiing vorderde van de vertegenwoordigde. Deze tegenstrijdigheid in de stelling van eiser werd in beroep niet opgeworpen zodat zij evenmin in
cassatie aan bod kwam. Het hof te Antwerpen veroordeelde de betrokkene op
grand van de schijnvertegenwoordiging. De betrokkene had aangevoerd dater
van schijnvertegenwoordiging geen sprake was omdat hij de rechtsvoorganger
van de trekker nooit had ontmoet en de beweerde Iasthebber een persoonlijke
schuld jegens de trekker moest voldoen waarmee hij, betrokkene, niets te zien
had. Het arrest verwierp dit verweer met de overweging dat , ,een wisselbrief een
zelfstandige titei van schuldvordering is die de rechtmatige houder ervan een
onvoorwaardelijk recht op betaiing verleent van de beloofde geldsom zodat het
irrelevant is te willen onderzoeken welke de onderliggende verbintenis van deze
wisselbrief is" (Antwerpen, 9 juni 1976, B.R.H., 1978, 9).
Tegen dit arrest kwam de betrokkene in cassatie op met een middel gegrond op de
schending van de artikelen 17, 28 en 74 W.W. Het hofvan cassatie stelt dat ,,uit
de stukken waarop het hof vennag acht te slaan'' biijkt dat de wisseibrief door D
,ais volmachtdrager van eiser" (betrokkene) werd geaccepteerd. Het arrest
herhaait het in 1976 gefonnuleerde principe dat ,de verbintenis van de betrokkene acceptant, zoais die van aile ondertekenaars van een wisseibrief, een
abstract karakter heeft en onafhankelijk is van de vooraf bestaande verhoudingen
buiten de wisselbrief", maar dat ,tussen de onrniddellijk verbonden partijen,
zoais de betrokkene-acceptant en de trekker, aile verweerrniddeien uit hun onderliggende verhoudingen tegenstelbaar biijven''. Het arrest steit vast dat het verweer van de acceptant voigens hetweik de lasthebber een persooniijke schuld
jegens de trekker had voldaan waarmee hij helemaai niets te maken had, , ,erop
neerkwam de fondsbezorging te betwisten'' en oordeelt dat het bestreden arrest
zijn beslissing niet wetteiijk verantwoordt door zulk verweer met de boven
aangehaalde considerans te verwerpen (Cass., 30 september 1977, R. W.,
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1977-78, 832 met noot J. Rouse; T. Bank, 1978, 289;Pas., 1978, I, 130;Arr.
Cass., 1978, 175;J.T., 1977, 388;R.C.J.B., 1978,221 metnootJ. Heenen).
45. Wat de grond van de zaak betreft is deze uitspraak erg betwistbaar. De enige
vraag in het geschil in beroep was of de betrokkene al dan niet op grond van de
schijnleer wisselrechtelijk verbonden was. Het verweer dat de betrokkene niets
met de persoonlijke schuld van zijn beweerde lasthebber te maken had was
eigenlijk geen verweer geput uit de onderliggende verhouding. De betrokkene
riep de afwezigheid van rechtsband met de trekker enkel als bijkomend argument
in om de afwezigheid van schijnvertegenwoordiging aan te tonen. Zulks levert
· nochtans kennelijk geen afdoend verweer op. Indien de wisselrechtelijke verbintenis van de betrokkene enkel op de schijnleer stoelt, dan is er uiteraard geen
onderliggende overeenkomst. De oorzaak van zijn wisselverbintenis is de door
hem in het leven geroepen schijn waarop derden te goeder trouw - in casu de
trekker - mochten vertrouwen. De boven aangehaalde overweging van het
bestreden arrest was dus een overtollig motief. Men begrijpt overigens niet goed
hoe het cassatiearrest enerzijds kon vaststellen dat, blijkens de stukken waarop
het hof vermag acht te slaan, de betrokkene door zijn volmachtdrager verbonden
was, maar anderzijds het bestreden arrest vemietigde omdat het verweer van de
betrokkene, dat op de afwezigheid van onderliggende overeenkomst steunde,
zonder enig onderzoek verworpen werd op grand van het zgn. abstract karakter
van de wisselverbintenis.
Wellicht is de verklaring te vinden in het feit dat het cassatiemiddel enkel de
schending van diverse bepalingen van de wisselwet inriep, zonder de uitspraak
ten aanzien van het al dan niet voorhanden zijn van schijnvertegenwoordiging
rechtstreeks aan te vechten (zie hierover: Heenen, J., ,Lalettre ... '' ,J.T., 1978,
129 e.v.; ,Les effets ... ", B.R.H., 1978, (1), 4-5; aangehaalde nootR.C.J.B.,
1978, p. 239-240, nr. 28 en 29).

46. Deze beschouwingen doen echter geen afbreuk aan het principieel belang
van het arrest. De kritiek die Heenen tegen de uitspraak in casu richtte, en waarbij
wij ons aansluiten, neemt niet weg dat het arrest een rechtsregel met algemene
draagwijdte en met verstrekkende gevolgen poneert. Wellicht is de cassatie
overigens te verklaren door het feit dat het hof een overweging van het bestreden
arrest heeft willen sanctioneren die rechtstreeks indruiste tegen de in 1976
geformuleerde regel.
Door in zodanige omstandigheden deze regel, met cassatie van het bestreden
arrest, te bevestigen in een geschil tussen trekker en acceptant, heeft het hof van
cassatie op ondubbelzinnige wijze een einde gesteld aan de jarenlange betwisting
nopens het abstract karakter van de wisselbrief. Het heeft zich aldus aangesloten
bij een interpretatie van de eenvormige wet die in de meeste andere ~uropese
landen aanvaard wordt (voor een overzicht van de buitenlandse rechtsleer zie:
Rouse, o.c., nr. 1372; zie ook de rechtsvergelijkende studie van Maeyens, L.,
, ,De abstracte verbintenis van de acceptant tegenover de trekker-houder'', R. W.,
1958-59, 1537 e.v.).
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Het hof heeft daarbij kennelijk de theorie van Rouse aanvaard (in deze zin ook:
Fredericq, Handboek, II, 1978, nr. 940). Men heeft zulks betwijfeld omdat de
termen formele en materiele abstractie niet uitdrukkelijk in de cassatiearresten
voorkomen (Heenen, J., ,Propos ... ", J.T., 1978, 385). Rouse heeft echter
steeds de nadruk gelegd op het feit dat de , ,abstracte verbintenis'' geen wettelijk
begrip is. De notie abstractie spruit voort uit een vrije begripsvorming die aileen
gebonden is door de eisen van het spraakgebruik en van de rechtstraditie. Zodanig
begrip moet een hulpmiddel zijn bij het verkrijgen van een beter inzicht in de
materie en bij hetordenen van hetpositieverecht (Rouse, o.c., nr. 1306). Hethof
van cassatie kon de termen formele en materiele abstractie dus zonder bezwaar
achterwege laten.
Het gebruik van de termen ,onmiddellijk verbonden wisselpartijen" (in het
Frans vertaald door ,parties cambiaires directement impliquees") toont echter
duidelijk aan dat het hof een onderscheid maakt tussen formele en materiele
abstractie. Zoals bekend is deze terminologie in ons land door Rouse ingevoerd
om de toepassingssfeer van de twee graden van abstractie af te bakenen.
47. Is het hof van cassatie, zoals Heenen het voorhoudt, verder gegaan dan
Rouse zelf voorstelde door aan de verbintenis van de onmiddellijke verbonden
partijen elk wisselrechtelijk karakter te ontzeggen (aangehaalde noot R. C .J.B.,
1978, p. 238, nr. 26 e.v.)? Wij menen van niet.
Blijkens de motieven van het eerste cassatiearrest mocht het bestreden arrest
wettelijk oordelen dat , ,de overhandiging van de wisselbrief door de trekker geen
voldoende vermoeden oplevert van de wil van de partijen om de cedent voor de
solvabiliteit van de kopers te doen instaan''. Heenen leidt hieruit af dater volgens
deze uitspraak helemaal geen wisselverbintenis tussen onmiddellijk verbonden
partijen zou tot stand komen. Terzake was nochtans de enige vraag of tussen
trekker en nemer, bij het overdragen van de rechten uit de onderliggende overeenkomst, al dan niet bedongen werd dat de trekker afstand deed van zijn
wisselrechtelijk regres. Het feit dat deze vraag terzake bevestigend beantwoord
werd belet natuurlijk niet dat een wisselverbintenis tussen onmiddellijk verbonden partijen kan tot stand komen.
In het tweede arrest meent Heenen te kunnen lezen dat de-loutere bewering door
de betrokkene dat hij met de trekker niets te zien heeft een afdoend verweer
oplevert (aangehaalde noot, nr. 30). W at het hof van cassatie in werkelijkheid aan
het bestreden arrest verweet was het verweer niet eens te hebben onderzocht op
grond van de principiele stellingname dat , ,het irrelevant is te onderzoeken welke
de onderliggend verbintenis van deze wisselbrief is'' . Een heel andere vraag was
of de verweerder terzake aan zijn bewijsplicht voldeed. Het hof van cassatie
diende zich daarover natuurlijk niet uit te spreken.
48. DE AFWEZIGHEID VAN PROCESRECHTELIJKE BELEMMERINGEN VOOR HET
VERWEER vAN DE ACCEPTANT- De aanhangers van een materiele abstractie ook
tussen onrniddellijk verbonden partijen menen dat de boven besproken cassatiearresten hun laatste argument onaangetast laat. Het heet n dat de twee
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op~attingen eigenlijk niet ver uit elkaar liggen en dat het verschil van opinie niet
zozeer op de draagwijdte van de abstractie betrekking heeft dan wei op de
procesrechtelijke beperkingen aan het verweer van de wisselschuldenaar. Dit
verweer zou enkel toelaatbaar zijn indien het bewijs van de gegrondheid van de
verweermiddelen terstond kan geleverd worden (Van Rijn-Heenen, Ill, 1981, nr.
407en432;J. Heenen, ,Leseffets ... ",B.R.H., 1978, 13; ,Suite ... ",J.T.,
1974, 474;R.C.J.B., 1978,234, nr. 24; Dassesse, M., nootonderBrusse116
juni 1981, B.R.H., 1981, 555). De grondslag van deze regel zou in artikel 74
W.W. liggen krachtens hetwelk elk wettelijk of gerechtelijk uitstel van de
betaling van de wisselbrief uitgesloten wordt.
Genoemde auteurs roepen tot staving van hun stelling een Frans cassatiearrest in
dat elke verdaging van de zaak met het oog op het onderzoek van het verweer van
de wisselschuldenaar op grond van artikel 182 Cod. Comm. (art. 74 W.W.)
geweigerd had (14 juni 1971, Sem. fur., 1973, J., 17.310).
Terzake had de concessiegever van een exclusieve verkoopconcessie de concessienemer gedagvaard tot betaling van wisselbrieven die betrekking hadden op de
levering van goederen. De concessionaris had een tegenvordering ingesteld tot
schadeloosstelling we gens onrechtmatige beeindiging van de concessie. Men had
hier dus niet te doen met een verweer op grond van de onderliggende verhouding
vermits de wisselschuldenaar noch de wisselschuld noch de nakoming door de
wederpartij van de verbintenissen uit de onderliggende koopovereenkomsten
betwistte. De tegenvordering steunde op een andere rechtsgrond en had als een
afzonderlijke rechtsvordering-kunnen ingesteld wo;rden. Ben Belgische rechtb~u.lk
had tot dezelfde oplossing kunnen komen op grond van artikel 810 Ger. W.,
krachtens hetwelk de berechting van de tegenvordering de behandeling van de
hoofdvordering niet te zeer mag vertragen.

49. In ieder geval kan deze rechtspraak in Belgie niet aanvaard worden. Artikel
74 W. W. is kennelijk geen regel van procesrecht. Deze bepaling strekt er enkel
toe de respijttermijnen uit te sluiten (art. 1244 al. 2 B.W. en art. 1333 e.v. Ger.
W.). Zoals bekend kunnen respijttermijnen volgens het gemeenrecht enkel toegekend worden voor eisbare schulden die niet betwist zijn of door de rechter niet
meer voor betwisting vatbaar geacht worden (Ronse, o. c., nr. 1480). Het verloop
van de behandeling en de berechting op tegenspraak van de vordering overeenkomstig de artikelen 735 e. v. Ger. W. is hieraan volkomen vreemd. Bij afwezigheid van enige procesrechtelijke regel dienaangaande, moet het verweer van de
acceptant onbelemmerd kunnen geschieden.
In andere Ianden bestaat een summiere rechtspleging voor de betaling van
wisselschulden (zie voor een beknopt overzicht van deze procedures: Ronse,
o.c., nr. 1451 e.v.). Tijdens de parlementaire voorbereiding van de Belgische
wisselwet werd voor de vordering van de trekker tegen de acceptant overigens de
invoering van een met het Duitse recht verwante regel van procesrechtelijke aard
in overweging genomen. Het ontwerp dat hiertoe strekte werd tenslotte door de
Senaat verworpen (Ronse, o. c., nr. 145 ; Piret, R., ,Les effets juridiques de
!'acceptation de lalettre de change entre le tireuretle tire" ,J.T., 1950, 553 e. v.).
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Indien de rechtbanken mogen en moeten voorzien in de leemten van de wet staat
het hun niet vrij uit louter opportuniteitsoverwegingen dwingende regels van
positief recht naast zich neer te leggen. De mogelijkheid om zich ten processe te
verweren steunt op een algemeen rechtsbeginsel dat de openbare orde raakt
(Cass., 29 september 1967, Pas., 1968, I, 132; B.R.H., 1968, 4) en dat uitsluitend door de wettelijke regels van het procesrecht kan beperkt worden (Ronse,
aangehaalde noot, R. W., 1977-78, 832). Dit kan het geval zijn wanneer uit het
verweer een tegenvordering ontstaat (art. 810 Ger. W.).
Het bewijs van de gegrondheid van de door de wisselschuldenaar ingeroepen
verweermiddelen moet dus zonder procesrechtelijke belemmeringen kunnen geleverd worden, zelfs indien het gerechtelijk onderzoek enige vertraging van de
uitspraak tot gevolg zou hebben (Rouse, o.c., m. 1465).
Dit is overigens een van de redenen waarom De Page een vurig voorstander was
van een ruime abstractie ook tussen de onmiddellijke partijen. Hij schreef in dit
verband: ,Si dans 1' etat actuel des chases, la jurisprudence decidait que les
exceptions (uit de onderliggende verhouding tussen trekker en acceptant) sont
opposables, elles le seraient- faute pour le legislateur d' avoir entoure la defense
aI' action cambiaire de serieuses garanties -librement, et il en resulterait que le
paiement de toute lettre de change pourrait etre compromis par les manreuvres
dilatoires" (,L'obligation abstraite", p. 113 en 114).
Zulks bevestigt dat ons recht geen procesrechtelijke belemmering voor het verweer van de wisselschuldenaar kent.
50. In de zaak die tot het cassatiearrest van 30 september 1977 aanleiding gafhad
de eiser aan het hof de mogelijkheid gegeven om de in het arrest van 1976
geformuleerde regel in de door Heenen voorgestelde zin te beperken.
De eiser in cassatie had de schending van deze regel in het middel ingeroepen en
had daar voorzichtigheidshalve aan toegevoegd dat , ,in elk geval de betrokkeneacceptant dit recht om verweermiddelen uit de onderliggende verhouding tegen te
werken behoudt wanneer door de rechter niet wordt vastgesteld dat de betrokkene-acceptant niet in staat is om het bewijs van het door hem ingeroepen verweer
terstond te leveren''.
Deze restrictie vindt men in het arrest zelf niet terug, ofschoon het middel ook de
schending van artikel 74 W. W. inriep.
Alhoewel de betwisting hiermee niet uitdrukkelijk werd beslecht, kon worden
voorgehouden dat de regel van de afwezigheid van procesrechtelijke belemmeringen voor het verweer van de wisselschuldenaar aldus impliciet is bevestigd
(in deze zin: nootRonse,R.W .. , 1978, 832).
51. DE RECHTSPRAAK NA 1977- Het ziet emaar uit dat ondanks de achterhoedegevechten van een deel van de rechtsleer bovenvermelde arresten de gerechtelijke
vrede hebben gebracht.
De hoven van beroep te Brussel en te Antwerpen hebben zich bij deze rechtspraak
aangesloten (Antwerpen, 10 november 1977, R.W., 1977-78, 1974 met noot;
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Brussel, 5 november 1980,f.T., 1981, 77. Ditlaatste arrest is terzake van cheque
geveld). Zoals reeds gezegd had het hof te Gent deze rechtspraak reeds voor de
bespraken cassatiearresten ingeluid. Van de hoven van beraep te Luik en te
Bergen is ons geen recente gepubliceerde rechtspraak desbetreffend bekend.
Opvallend is dat in geen van beide aangehaalde arresten van beraep enige
procesrechtelijke beperking aan het verweer van de wisselschuldenaar werd
gelegd. In het Brusselse geval werden de aangevoerde gebreken in de toestemming bij het totstandkomen van de onderliggende overeenkomst uitvoerig onderzocht. In de Antwerpse zaak werd de herapening van de debatten bevolen voor
verdere ophelderingen betreffende dit verweer.
Ook in een Brussels vonnis wordt het verweer van de wisselschuldenaar onbeperkt toegelaten. De wisselvordering van een aannemer tot betaling van wissels
m.b.t. de aannemingsprijs werd naar een andere rechtbank verwezen voor samenvoeging met een door de bouwheer ingestelde vordering tot schadeloosstelling wegens gebreken in het gebouw (Kh. Brussel, 8 september 1978, B.R.H.,
1979, 288).
Slechts in twee recente vonnissen werd het verweer van de acceptant verworpen
omdat hij niet terstond het bewijs kon leveren dat hij niets verschuldigd was (Kh.
Luik, 3 januari 1980, fur. Liege, 1980, 249; Kh. Dinant, 2 september 1980, fur.
Liege, 1980, 260). Uit de summiere motivering van deze vonnissen die aileen
naar oudere rechtsleerverwijzen blijkt echter dat het vraagstuk kennelijk niet in
het Iicht van de recente cassatierechtspraak werd onderzocht.
52. In dit verband moet het Brusselse arrest van 16 juni 1981 nog vermeld
worden (J3.R.H., 1981, 552 met noot M. Dassesse). In deze zaak strekte de
hoofdeis tot betaling van wisselbrieven die geaccepteerd waren tot voldoening
van een aannemingsprijs. In plaats van zich te verweren op grand van de gebreken
die 'in het gebouw werden vastgesteld vraeg de verweerder, betrokkene-acceptant, akte van zijn aanbod om zijn wisselschuld te betalen en stelde een
tegenvordering in tot aanstelling van een deskundige! Het hof kon dan ook
bezwaarlijk anders dan de hoofdeis toe te wijzen en op tegenvordering een
deskundige aan te stellen. Het arrest gaf aanleiding tot een noot van M. Dassesse
waarin de door Heenen voorgestelde extensieve interpretatie van artikel 74 W. W.
wordt verdedigd. Het arrest is nochtans kennelijk niets anders dan een ,cas
d' espece''. In de bijzondere omstandigheden van deze zaak waarin de gegrondheid van de wisselvordering niet betwist werd, kon de beslissing om de hoofdeis
terstond toe te wijzen overigens verantwoord worden op grand van artikel 810
Ger. W.
53. WISSELVORDERING TUSSEN ONMIDDELLIJKE PARTIJEN EN LATERE VORDERING OP GROND VAN DE ONDERLIGGENDE OVEREENKOMST- In een geval dat
aan het hof van cassatie werd voorgelegd rees de vraag of de acceptant die op de
wisselvordering van de trekker veraordeeld werd later bij een afzonderlijke
procedure de ontbinding van de onderliggende overeenkomst kan vorderen. In de
voorziening werd de stelling verdedigd dat nu de acceptant aile verweermiddelen
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~it de onderliggende verhouding in het wisselproces tegen de trekker kan tegenwerpen, het gezag van gewijsde dat aan de einduitspraak over de wisselvordering
is verbonden, zich verzet tegen een latere vordering tot ontbinding v~n de
overeenkomst. Terzake had de verweerder-acceptant van de wissel zich in het
wisselproces echter niet verweerd op grond van de onderliggende verhouding.
De voorziening werd verworpen. Het hof oordeelde dat de wisselvordering een
eigen grondslag heeft en als zodanig niet op de onderliggende verbintenis stoelt.
Daaruit vloeit volgens het arrest voort dat , ,hoewel in de cambiaire vordering
tussen de onmiddellijk verbonden wisselpartijen de verweermiddelen uit hun
onderliggende verhoudingen tegenstelbaar blijven, de rechter nochtans, door het
enkel feit dat de cambiaire vordering bij hem aanhangig is gemaakt, niet oordeelt,
ook niet impliciet, over enig geschil ontstaan uit de onderliggende overeenkomst" (Cass., 28 maart 1980, R.W., 1980-81, 643).
Deze beslissing moet goedgekeurd worden. De vordering tot betaling van een
wisselbrief heeft als oorzaak in de zin van artikel23 Ger. W. de wisselverbintenis
zelf, en niet de onderliggende verbintenis. De latere vordering tot terugbetaling
van de wissel moet dus uitgesloten worden op grond van het gezag van gewijsde
van het vonnis van toewijzing van de wisselvordering, indien deze nieuwe
vordering steunt op wisselrechtelijke verweermiddelen zoals b.v. de nietigheid
van de wisselbrief of de wisselrechtelijke verjaring (verg. Cass., 16 maart 1972,
Pas., 1972, I, 660; Brussel, 14 mei 1976, R.W., 1977-78, 1706).
lndien het vonnis over het oorspronkelijk wisselproces echter geen uitspraak
gedaan heeft over de verweermiddelen die uit de onderliggende verhouding
voortspruiten, heeft dit vonnis geen gezag van gewijsde t.a.v. een latere vordering op grond van de onderliggende verhouding.
De oplossing zou natuurlijk anders luiden indien de verweeerder de excepties uit
de onderliggende verhouding wel had tegengeworpen. Het gezag van gewijsde
strekt zich immers niet alleen uit tot het geschilpunt dat voorwerp was van de
betwisting maar ook tot de motieven die de noodzakelijke grondslag, , ,al weze
het impliciet" (besproken arrest), van de beslissing uitmaken. De vordering op
grond van de onderliggende verhouding zou dan dezelfde oorzaak hebben als de
verweermiddelen waarover de rechter in het wisselproces uitspraak zou gedaan
hebben.
Om dezelfde reden als voor het onder het vorig nummer besproken Brusselse
arrest, is ook deze zaak een ,cas d'espece". Gevallen waar de acceptant zou
nalaten de verweermiddelen uit de onderliggende verhouding waarover hij zou
beschikken tegen de wisselvordering van de trekker aan te wenden zouden zich
. niet meer moeten voordoen.

54.

SCHORSING VAN HET WISSELPROCES TIJDENS HET GERECHTELIJK ONDERZOEK

Het wisselproces moet krachtens artikel 4 van de
voorafgaande titel van het wetboek van strafvordering geschorst worden gedurende het verloop van het gerechtelijk strafonderzoek. Deze regel werd tijdens de
onderzochte periode door het hof van cassatie bevestigd (Cass., 22 mei 1975,
OVER DE STRAFVORDERING -
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R.W., 1975-76, 1363;Pas., 1975, 908). Retgingterzakeomeenstrafonderzoek
dat ingesteld werd naar aanleiding van een klacht ingediend door de betrokkeneacceptant tegen de trekker en de derde-houder betreffende het in omloop brengen
van de wissel. De acceptant betoogde dat dit onderzoek van aard was de uitslag
van het burgerlijk proces te bei:nvloeden omdat het zou kunnen uitmaken of de
derde-houder aldan niet te kwader trouw was in de zin van artikel17 in fine W. W.
Ret hof van cassatie stelde dat , ,de burgerlijke vordering waarover de burgerlijke
rechter krachtens artikel 4 van de wet van 17 april 1878 zijn uitspraak moet
opschorten tot de definitieve beslissing over de strafvordering, die is welke
betrekking heeft op punten die gemeenschappelijk zijn met genoemde strafvordering en die derhalve de over deze laatste rechtsvordering gewezen beslissing
niet mag tegenspreken''. Ret bestreden arrest dat zelf uitspraak gedaan had over
het in omloop brengen van de wissel, zonder de einduitspraak in de strafvordering
af te wachten, werd vernietigd.
55. De regel ,le criminel tient le civil en etat" moet nochtans niet ruimer
ge!nterpreteerd worden dan strikt noodzakelijk is om tegenstrijdige beslissingen
te vermijden.
Zo is volgens een vaste rechtspraak een gewone klacht in handen van de Procureur
des Koning niet voldoende opdat de strafvordering ingesteld is in de zin van
artikel4 voorafgaande titel Sv. (Kh. Leuven, 19 october 1971, B.R.H., 1972,
198;_Kh, Gt<nt, LJ._jyli 19_7_2,I].R.H_., _12_73, 51_2; Kh._Oudenaarde,_2 dec~1lll>er
1980, B.R.H., 1981, 561 met noot).
Dit geldt a fortiori wanneer de klacht door de acceptant tegen de trekker, en niet
tegen de derde-houder is gericht (Gent, 19 december 1980, R. W., 1980-81,
2070).
Zo ook belet de schorsing van de berechting van de wisselvordering t.a.v. de
avalgever krachtens genoemde bepaling niet dat uitspraak gedaan wordt tegen de
acceptant (Kh. Tongeren, 3 mei 1971, B.R.H., 1972, 201).
V anzelfsprekend kan de acceptant van een geprotesteerde wisselbrief niet aan de
derde-houder tegenwerpen dat hij tegen de trekker een klacht heeft ingediend om
op die gronden de opschorting van de wisselvO:rdering te verlangen (Gent, 19
december 1980, R.W., 1980-81, 2070).
Een haastige lectuur van een Luiks vonnis kan de indruk wekken dat de acceptant
de door artikel4 voorafgaande titel Sv. bepaalde excepties niet kan tegenwerpen.
De vordering strekte echter niet tot betaling van een wisselbrief maar tot terugbetaling van een geleende som waarvoor de ontlener een waarborgwissel
geaccepteerd had. Ret ingestelde gerechtelijk onderzoek betrof uitsluitend een
gedeelte van het gevorderde bedrag dat uit woekerintresten zou bestaan hebben.
De niet-betwiste hoofdsom (een gedeelte van de wisselsom) werd dadelijk toegewezen (Kh. Luik, 3 october 1974, B.R.H., 1974, 566).
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DEBETALING

56.

BETALING DOOR BANK-DOMICILIAAT ONDANKS HERROEPING VAN DOMICI-

Kan een bank, domiciliaat van de
betrokkene, die bij vergissing een wisselbrief betaalt niettegenstaande het verzet
van de betrokkene, het aldus betaalde bedrag van de begunstigde terugvorderen
op grond van onverschuldigde betaling of van ongegronde vermogensverschuiving? Het hof van beroep te Brussel wees zodanige vordering toe op
grond van artikel1235 B.W. (Brussel, 19 november 1971,Rev. Banque, 1972,
355 met noot J. Liebaert; B.R.H., 1972, 23 met noot A. Clerens-Stas; Pas.,
1972, II, 23; het vonnis van Kh. Brussel, 6 december 1969 dat door dit arrest
werd teniet gedaan is gepubliceerd inB.R.H., l.c.). De uitspraak steunt op de
afwezigheid van enige schuld van de bank tegenover de houder. De oplossing
moet principieel goedgekeurd worden.
Bij het toewijzen van de vordering wegens onverschuldigde betaling zou men
echter beter toepassing doen van artikel 1377 dan van artikel 1235 B.W. Het
bestaan van een schuld kan bezwaarlijk ontkend worden vermits de houder
wisselschuldeiser is, zij het dan van de acceptant en niet van de bank. De
bankdocimiliaat is ook ten opzichte van de houder de lasthebber van de acceptant.
Wanneer de bank niettegenstaande het verzet van de acceptant de wisselbrief
betaalt, handelt zij buiten haar volmacht en dienvolgens onbevoegd. De bank
betaalt dus niet meer als lasthebber maar in eigen naam zonder evenwel schuldenaar te zijn. Zij moet hetgeen zij aldus onverschuldigd betaald heeft op grond
van artikel1377 B.W. kunnen terugvorderen (Van Ommeslaghe, ,Examen de
Jurisprudence- Obligations", R.C.J.B., 1975, 641).
De Franse rechtspraak laat de vordering van de bank niet toe omdat de onverschuldigde betaling een gevolg is van een nalatigheid van de bank (Cass. fr., 23
april1976 en 22 november 1977, Rev. Trim. Dr. Comm., 1976, 755 en 1978,
134; Cabrillac, M.-Rives-Lange, J.L. ,Rev. Trim. Dr. Comm., 1981, 106, nr. 3).
In ieder geval is de begunstigde geen intresten verschuldigd vermits hij niet te
kwader trouw was in de zin van artikel 1378 B.W.
LIATIE. ONVERSCHULDIGDE BETALING -
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REGRES

57.

NIET-WISSELRECHTELIJKE REGRESVORDERING OP GROND VAN DE DISCONTO-

Volgens de rechtsleer impliceert de disconto-overeenkomst
een contractuele niet-wisselrechtelijke garantieverbintenis van de begunstigde
van het krediet tegenover de bank (Novelles, ,Droit bancaire", 1961, tw.
,Escompte", nr. 45; Van Rijn-Heenen, III, 1960, nr. 2079 en 2156 en de
verwijzingen). Het hof te Bergen deed in deze zin uitspraak en veroordeelde een
trekker op grond van de disconto-overeenkomst tot garantie tegenover de houder
OVEREENKOMST -
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en zulks nadat de wisselrechtelijke regresvordering was verjaard ·(Bergen, 25
februari 1977, J. T., 1977, 697).
Opmerkelijk was dat het terzake ging om leveranciers-disconto. De trekker wierp
op dat hij een derde was ten opzichte van de disconto-overeenkomst die tussen de
betrokkene en zijn bankier was tot stand gekomen. Ret middel werd afgewezen
met de beschouwing dat de trekker die de wissels aan de bank overhandigt en
betaling ontvangt in uitvoering van het aan de betrokkene geopend krediet, tot de
overeenkomst tussen betrokkenen en de bank, houder van de wissels, toetreedt,
en zodoende stilzwijgend de verbintenis aangaat om voor de betaling op de
vervaldag in te staan.

AFDELING

9

PROTEST EN NOTIFICATIE

58.

ZONDER-KOSTEN CLAUSULE. NIET TEGENSTELBAAR AAN DERDEN INDIEN NIET

Een tijdig en geldig opgemaakt protest van
niet-betaling is in beginsel vereist voor de uitoefening van het recht van regres van
de houder na de vervaldag. De houder is echter in een aantal gevallen vrijgesteld
van het opmaken van protest. Blijkens artikel46 W. W. kan op de wisselbrief een
clausule worden gesteld waardoor de houder voor de uitoefening van zijn recht
van regres ontslagen wordt van het opmaken van een protest van niet-acceptatie of
niet-betaling. Maar een buiten de wisselbrief bedongen vrijstelling van het
opmaken van protest heeft enkel rechtsgevolgen tussen partijen (Kh. Brussel, 22
november 1977, B.R.H., 1978, 18).
OP DE WISSELBRIEF GESTELD -

59. INROEPEN VAN DE ZONDER-KOSTEN CLAUSULE DOOR DE ACCEPTANT- Over
de vraag of de acceptant de door de trekker gestelde zonder-kosten clausule kan
inroepen bestaat verschil van opinie.
Vo1gens Rouse kan hij dit nooit omdat voor de wisselvordering tegen de acceptant
geen protest vereist is. De zonder-kosten clausule heeft slechts zin voor het
behoud van het recht van regres tegen de regresschuldenaars. Derhalve zou ten
aanzien van de acceptant de houder ondanks de zonder-kosten clausule protest
van niet-betaling kunnen opmaken (Rouse, o.c., nr. 1909), zoals hij dat ookmag
doen na het verstrijken van de protest-termijn waardoor hij verval van regresrecht
heeft opgelopen (Rouse, o.c., nr. 1949; betreffende dezelaatsteregel zie: Cass.,
17 september 1964, J.T., 1965, 140; Pas., 1965, I, 54).
Volgens een andere opvatting volgt uit het derde lid van artikel46 al. 3 W.W.,
krachtens hetwelk de door de trekker gestelde zonder-kosten clausule , ,gevolgen
heeft ten aanzien van allen wier handtekening op de wisselbrief voorkomt'', dat
ook de acceptant de clausule in zijn voordeel mag inroepen. Genoemde clausule
zou dus een verbod inhouden voor de houder om protest op te stellen. Doet hij dit
toch dan zijn de kosten krachtens artikel46 al. 3 voor zijn rekening. Bovendien
zou hij tot schadeloosstelling van de acceptant kunnen veroordeeld worden. Deze
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opvatting, die in Frankrijk overheersend is, wordt bij ons door Van Rijn-Heenen
verdedigd (ill, 1981, nr. 473, p. 355 en de verwijzingen).
De Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel sloot zich bij deze
laatste opvatting aan. Hij stelde in kort geding vast dat de wettelijke voorwaarden
voor het publiceren van de protestakte niet vervuld zijn wanneer de wisselbrief
een zonder-kosten clausule bevat (Voorz. Rb. Brussel, 8 januari 1973, J.T.,
1973, 332).

60.

ZONDER-KOSTEN CLAUSULE DOOR DE ACCEPTANT GESTELD. RECHTSGEVOL-

In een andere beschikking oordeelde de Voorzitter van de Brusselse
rechtbank van koophandel dat de vermelding ,accepte sans protet" meebrengt
dat de acceptatie niet onvoorwaardelijk is hetgeen met een weigering van acceptatie gelijk staat (Voorz. Kh. Brussel, 8 oktober 1976, T. Bank, 1977, 608).
Deze uitspraak kan niet goedgekeurd worden. Uit artikel46 W. W. blijkt dat enkel
de trekker, een endossant of een avalgever de zonder-kosten clausule kan aanbrengen. De betrokkene kan dit nooit (Fredericq-De Backer, X, nr. 37, p. 11.1;
Fredericq, Handboek, nr. 916; Ronse, o.c., nr. 1903; Van Rijn-Heenen, ill,
1981, p. 354 voetnoot 1). Doet hij dit toch, dan moet de zonder-kostenclausule
voor niet geschreven gehouden worden (Liebaert, , ,Le pouvoir judiciaire peut-il
defendre la publication de protet pour refus de paiement d'effets acceptes ?", T.
Bank, 1977, 593, 602).
Het in artikel26 neergelegde vereiste van onvoorwaardelijkheid van de acceptatie
en het verbod van wijzigingen met betrekking tot de vermeldingen van de
wisselbrief zijn hieraan vreemd. Met onvoorwaardelijkheid wordt bedoeld dat de
acceptatie niet afhankelijk mag gesteld worden van een voorwaarde in technischjuridische zin en dat de betrokkene de acceptatie niet mag verbinden aan de
bedingen van de onderliggende overeenkomst die de rechtsgrond van de acceptatie is (Ronse, o.c., nr. 856). Het verbod van wijzigingen heeft enkel betrekking
op wijzigingen aan de inhoud van de verbintenis tot het aangaan waarvan de
betrokkene door de trekker wordt uitgenodigd in de aanwijzing ·tot betaling
(Ronse, o.c., nr. 848).
GEN -

61. RECHTERLIJKE BESLISSING TOT VOORKOMING VAN DE OPENBAARMAKINGDe vraag of een vordering voor de rechter in kort geding kan gebracht worden om
aan de ontvanger van de registratie verbod op te leggen het protest te brengen op
de tabel voorzien door artikel 443 Faill. W. geeft aanleiding tot steeds meer
rechtspraak.
Volgens de klassieke opvatting belet het principe van de scheiding van de
machten tussen rechter en bestuur dat de rechter tegen de ontvanger der registratie
een bevel of verbod zou uitspreken (Fredericq-De Backer, X, nr. 167, p. 443;
Van Rijn-Heenen, II, nr. 1624). Tijdens de onderzochte periode deed de Voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel tweemaal uitspraak in deze zin
(8 april1976, T. Bank, 1977, 605; 29 april1976,J.T., 1977, 154 met nootJ.M.
Nelissen).
Sommige pleiters trachten de principiele opwerping betreffende de scheiding der
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machten te omzeilen. Zij dagvaarden enkel de houder om door de rechter in kort
geding te horen zeggen dat aan de wettelijke vereisten voor de openbaarmaking
niet voldaan is. Een zodanige beschikking kan door de meest gerede partij aan de
ontvanger van de registratie betekend worden die dan op eigen verantwoordelijkheid beslist of hij al dan niet tot openbaaimaking overgaat. Dergelijke vorderingen werden herhaalde malen toegewezen (Voorz. Rb. Brussel, 8 januari 1973,
J.T., 1973, 332; Voorz. Kh. Brussel, 24 december 1980, inz. Natural Sound
Electronics t. Kredietbank e.a., onuitg.).
62. Uit de recente rechtspraak inzake rechterlijke toetsing van overheidshandelingen blijkt dat bet beginsel van scheiding van machten geen hinderpaal meer
vormt voor een aan de ontvanger opgelegd rechterlijk verbod tot openbaarmaking
(over deze rechtspraak zie: Delva, J., ,Het rechtstreeks bestrijden van overheidsdaden voor de burgerlijke rechtscolleges", T.P .R., 1967, 411 e. v. ;
Suetens, L.P., ,De rechtstreekse aanvechting van overheidsdaden voor de burgerlijke rechter' ', , ,Liber ab discipulis amicisque in honorem W .J. Ganshof van
der Meersch", p. 673 e.v.; De Visscher, F., ,Quelques reflexions surle pouvoir
d'injonction du juge judiciaire a l'egard de !'administration", J.T., 1981, 682;
zie ook: Cass., 7 november 1975, R.C.J.B., 1977, 417 met noot Vanwel-,
kenhuyzen).
Thans wordt vrijwel algemeen aangenomen dat de Voorzitter in kort geding in
bepaiilde gevallen · bevoegd is om zodanig verbod uit te spreken (Fredericq,
Handboek, II, 1978, nr. 923; Ronse, o.c., nr. 2026, 1027 en 1028; Van
Rijn-Heenen, III, 1981, nr. 470).
Alleen over de voorwaarden die daartoe vereist zijn blijft verschil van mening
bestaan.
Men is bet erover eens dat de rechter in kort geding de openbaarmaking voorlopig
kan schorsen wanneer aan de wettelijke voorwaarden voor het openbaarmaken
van bet protest niet voldaan is (Fredericq, l.c.; Ronse, o.c., nr. 2027; Van
Rijn-Heenen, l.c.), b.v. omdat de wisselbrief als zodanig nietig is of niet
geaccepteerd werd.
Ook wordt aangenomen dat een rechterlijke tussenkomst geboden is wanneer
emstige aanwijzingen voorhanden zijn dat de handtekening van de wisselschuldenaar vervalst werd (Ronse, l.c.,; Van Rijn-Heenen, l.c.).
Volgens Fredericq en Van Rijn-Heenen zijn dit de enige gevallen waarin zodanige tussenkomst aanvaardbaar is. Ronse daarentegen is van mening dat de
Voorzitter de voorlopige schorsing van de openbaarmaking ook kan bevelen
wanneer een emstige betwisting voorhanden is betreffende de materiele geldigheid van de wisselverbintenissen en o.m. betreffende de ,gegrondheid van de
wei gering van betaling'' (Ronse, o. c., nr. 2028). Nu volgens deze auteur, hierin
bijgetreden door het hof van cassatie, tussen onmiddellijk verbonden wisselpartijen aile uit de onderliggende verhouding voortvloeiende verweermiddelen
tegenstelbaar blijven, impliceert zulks dat de schorsing van de openbaarmaking
kan bevolen worden bij emstige betwisting betreffende zodanig verweermiddel.
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63. Uit de in de laatste jaren gepubliceerde rechtspraak blijkt dat de voorzitters
meer en meer geneigd schijnen de openbaarmaking voorlopig te schorsen.
Tijdens de onderzochte periode werden zodanige vorderingen toegewezen in een
geval waar de wisselschuldenaar een exceptie uit de onderliggende verhouding
tegen zijn onmiddellijk verbonden wederpartij had opgeworpen (Voorz. Kh.
Brugge, 7 november 1977, R.W., 1977-78, 1264), en in een geval waar de
rechtsgeldigheid van het laatste endossement en dus de formele legitimatie van de
houder betwist werd (Voorz. Kh. Antwerpen, 10 mei 1979, B .R .H., 1979, 552).
Eenmaal werd beslist dat de wettelijke voorwaarden voor het openbaarmaken van
het protest niet vervuld waren omdat de wisselbrief een zonder-kostenclausule
bevatte (Voorz. Rb. Brussel, 8 januari 1973, J.T., 1973, 332).
De vraag rijst of in deze rechtspraak niet al te gemakkelijk op het verzoek van de
houder wordt ingegaan. De openbaarmaking van de protestakten is inderdaad
door de wetgever opgelegd in het belang van het krediet in het algemeen en niet in
de eerste plaats om aan de houder een drukkingsmiddel tegen de wisselschuldenaar te bezorgen. Een rechterlijk verbod van openbaarmaking is slechts verllontwoord indien de betwisting voldoende ernstig is en betrekking heeft op de
verbintenis van de wisselschuldenaar tegenover de wisselschuldeiser. Zo kan het
bestaan van zodanige betwisting kennelijk niet afgeleid worden uit de enkele
vaststelling dater een geschil bestaat tussen de betrokkene en zijn wederpartij uit
de onderliggende overeenkom&t, terwijl de wissel door een derde-houder wordt
aangeboden en niet wordt vastgesteld dat er ernstige aanwijzingen van kwade
trouw in de zin van artikel17 in fine W. W. in hoofde van deze houder voorhanden
zijn (in deze zin nochtans: Voorz. Kh. Brugge, 7 november 1977, R.W.,
1977-78, 1264).
Het is ook de vraag of het bestaan van een onherstelbaar nadeel niet al te Iicht
wordt aanvaard. Men moet niet uit het oog verliezen dat de reden van weigering
tot betaling blijkens de artikelen 4 van de Protestwet van 10 juli 1877 en 443 Faill.
W. moet voorkomen zowel op de protestakte als op de tabel die op de griffie van
de rechtbank van koophandel wordt neergelegd. De wisselschuldenaar beschikt
dus over een wettelijk middel om een onherstelbare aantasting van zijn krediet te
voorkomen (Liebaert, ,Le pouvoir judiciaire peut-il defendre la publication de
protetpourrefus de paiement d'effets acceptes ?", T. Bank, 1977, (593), 604).

64. A fortiori kan een verbod om protest te Iaten opmaken enkel in zeer uitzonderlijke omstandigheden in kort geding worden uitgesproken. Het verbod om
protest te Iaten opmaken dreigt inderdaad in voorkomend geval de latere regresvordering van de houder lam te leggen, al zou een zodanig rechterlijke verbod
dat in het bodemgeschil ongegrond zou blijken misschien als overmacht kunnen
ingeroepen worden. In de gepubliceerde rechtspraak van de onderzochte periode
is een zodanig verbod eenmaal te vinden (Voorz. Kh. Brussel, 8 october 1976, T.
Bank, 1977, 608) in een geval waar de wissel een zonder-kostenclausule bevatte.
Terzake was de wisselvordering weliswaar door de mandataris van de trekker
ingesteld zodat er geen sprake was van later regres.
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65. Het hoeft wel geen betoog dat aan de houder in geen geval verbod kan
opgelegd worden een protestakte openbaar te maken (in deze zin nochtans :
Voorz. Kh. Hoei, 10 september 1981, inz. Jefco t. Banque de Paris & des
Pays-Bas e. a., onuitg.). Zodanig verbod is onuitvoerbaar. Het laten opmaken van
het protest is voor de houder een vereiste voor het behoud van zijn regresvordering. De verplichting tot openbaarmaking is daarentegen door artikel443 Faill.
W. aan de ontvanger van de registratie opgelegd.
Tenslotte kan de publiciteit in de pers, b. v. in de , ,Moniteur du commerce belgeJournal des Protets" inkortgeding wel verboden worden (Ronse, o.c., nr. 1084).
Tegen dergelijke beschikking bij voorraad kan inderdaad geen bezwaar gemaakt
worden(Voorz. Kh. Antwerpen, 10mei I979,B.R.H., 1979,552. Inditvonnis
werd tevens aan de ontvanger van de registratie verbod opgelegd om het protest
op de tabel op te nemen; contra: Voorz. Kh. Brussel, 28 december 1972, J.T.,
1973, 166 die oordeelde dat de wil van de wetgever zich verzet tegen elke
discrepantie tussen de voor het publiek toegankelijke tabel op de griffie en de
publiciteit die_hieraan in de pers wordt gegeven).

AFDELING

10

VERVAL VAN HET RECHT VAN REGRES,
VERJARING EN OVERBLIJVENDE RECHTSVORDERING

66. VERJARING VAN DE VORDERING VAN EEN AVALGEVER TEGEN MEDEAVALGEVER - Boven werd, bij de kritische bespreking van het arrest van het hof te
Brussel van 26 april 1979 (J.T., 1967, p. 659 met noot P. De Puydt) reeds
vermeld dat de vordering van een avalgever tegen een medeavalgever niet van
wisselrechtelijke aard is, maar dat zij steunt op artikel 1214 al. 1 B.W. en
dienvolgens aan de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van dertig jaar onderworpen is (nr. 23).

67.

VERTREKPUNT VAN DE VERJARING VAN DE REGRESVORDERING VAN DE
HODDER TEGEN DE TREKKER - W anneer begint de verjaringstermijn van de

regresvordering van de houder tegen de trekker te lopen in geval van faillissement
van de betrokkene-acceptant: vanaf de datum van het faillissement of vanaf de
vervaldag?
Krachtens artikel 70 W.W. verjaart de regresvordering van de houder tegen de
trekker door verloop van een jaar, te rekenen van de dagtekening van het tijdig
opgemaakte protest, of in geval van ,beding zonder kosten" overeenkomstig
artikel46, te rekenen vanaf de vervaldag.
Nu is vervroegd regres mogelijk ingeval van staking van de betaling van de
betrokkene aldan niet acceptant (art. 43 W.W.). Blijkt de toestand van staking
van betaling uit een vonnis, dan is geen protest van niet-betaling vereist (art. 44
laatste al. W.W.).
De rechtbank van koophandel te Brusselleidde hieruit af dat de verjaringstermijn
vanaf de datum van het faillissement begint te lopen wanneer deze datum voor de
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vervaldag ligt (Kh. Brussel, 29 mei 1980, J.T., 1980, 597). Tegen dit vonnis
werd boger beroep aangetekend.
De stelling die bet besproken vonnis aankleeft wordt ook gehuldigd door Van
Rijn-Heenen, (III, 1981, nr. 496) en in Frankrijk door Lescot-Roblot (Effets de
commerce, II, nr. 718).
Zij wordt niet gedeeld door Ronse, (nr. 2131), door Fredericq-De Backer (X,
nr. 188, p. 503 en 504), in Frankrijk door Gavalda-Stoufflet (Droit commercial,
Cheques et effets de commerce, uitg. 1978, p. 249, nr. 236), en door de
Nederlandse rechtsleer (Scheltema-Wiarda, Wissel- en chequerecht, uitg. 1950,
p. 442; Molengraaff, Leidraad bij de beoefening van het Nederlands handelsrecht, 4e uitg., 1953-62, II, p. 451; Zevenbergen, Leerboek van het Nederlands recht der order- en toonderpapieren, uitg. 1951, p. 253, nr. 311). Volgens
deze laatste opvatting blijkt uit de samenlezing van de artikelen 43, 44, laatste
alinea en 70 dat de verjaring loopt vanaf de vervaldag wanneer regres kon
ingesteld worden zonder protest van niet-betaling.
68. VERJARING VAN DE NIET-WISSELRECHTELIJKE REGRESVORDERING UIT DE
DISCONTO-OVEREENKOMST - In bet in bet vorig nummer besproken Brusselse
geval had de bank de wissels verkregen in bet raam van een leveranciersdiscontokrediet. Zij hield voor dat zij in ieder geval over een garantievordering beschikte
op grond van de disconto-overeenkomst en dat deze vordering aan de gemeenrechtelijke verjaringstermijn van dertig jaar onderworpen is. De rechtbank antwoordt hierop enerzijds dat de trekker inderdaad geen derde is t. a. v. de discontoovereenkomst en hij door bet overhandigen van de wissels ter disconto een
nieuwe verbintenis op zich heeft genomen, m.n. deze voor de betaling van de
wissel op de vervaldag in te staan. Maar anderzijds stelt de rechtbank vrij
laconisch dat bet regresrecht van de houder op de wisselwet steunt en dat de
wisselrechtelijke verjaringstermijnen toepassing moeten vinden (J.T., 1980,
598).
69. STUITING VAN DE WISSELRECHTELIJKE VERJARING DOOR ERKENNING- Algemeen wordt aangenomen dat niettegenstaande het stilzwijgen van de wet, de
erkenning door de schuldenaar van bet recht van de houder tegen wie de verjaring
loopt, overeenkomstig artikel2242 B.W. de verjaring stuit (Fredericq-De Backer, X, nr. 183, p. 512; Ronse, o.c., nr. 2158; Van Rijn-Heenen, III, 1981,
nr. 497).
De vraag kwam tijdens de onderzochte periode tweemaal ter sprake. In een geval
werd beslist dat bet vragen van (conventionele) termijnen van respijt, zonder de
wisselschuld zelf te betwisten, een erkenning van schuld inhoudt (Bergen, 24
maart 1975, Pas., 1976, II, 1; T. Bank, 1978, 369 met noot A. d'Ieteren en C.
Verbraeken). In bet andere geval werd overeenkomstig de klassieke opvatting,
geoordeeld dat bet toelaten van de houder van een wisselbrief tot bet stemmen op
een concordataire vergadering van schuldeiser enkel een provisioneel karakter
heeft en derhalve geen erkenning van de wisselschuld meebrengt (Bergen, 20 mei
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1975, Pas., 1976, II, 53). In een obiter dictum vermeldt hetzelfde arrest terecht
dat de stuiting een nieuwe termijn van dezelfde duur doet lopen.
70. SCHORSING VAN DE WISSELRECHTELIJKE VERJARING- Retzelfde arrest bevestigt de algemeen aanvaarde regel dat feiten van overmacht de enige oorzaak
van schorsing van de verjaring uitmaken (Bergen, 20 mei 1975, Pas., 1976, II,
53; in deze zin: Fredericq-De Backer, X, nr. 181, p. 507; Ronse, o.c., nr. 2163;
Van Rijn-Reenen, III, 1981, nr. 497).
In dit verband werd opgemerkt dat men aldus aan de twee zinsneden van hetzelfde
tweede alinea van artikel 71 W. W. een verschillende interpretatie geeft. Waar de
wet stelt dat de verjaring door rechtsvervolging gestuit wordt, neemt men aan dat
de wetgever de andere gemeenrechtelijke oorzaken van stuiting niet heeft willen
uitsluiten. Terzake van schorsing van de verjaring daarentegen worden de door de
wet vernoemde overmacht als de enige oorzaak van schorsing beschouwd. Een en
ander is op goede gronden te verantwoorden, maar het feit dat men in het ene
geval aan een ruime en in het andere geval aan een restricitieve interpretatie de
voorkeur geeft wekt wel een indruk van incoherentie (noot d'Ieteren, A., en
Verbraeken, C., T. Bank, 1978, (p. 371), p. 375).

71. OVERBLIJVENDERECHTSVORDERING NA VERJARING- Zoals bekend blijft er,
krachtens artikel 70bis W. W., na verjaring een rechtsvordering bestaan 1" tegen
de trekker die geen fonds bezorgd heeft; en 2" tegen de trekker, de acceptant of de
endossant die zich onrechtmatig verrijkt heeft. Deze rechtsvordering verjaart,
luidens artikel 70bis laatste al., door verloop van dezelfde termijnen als diegene
die door artikel 70 bepaald zijn voor de oorspronkelijke wisselvordering, te
rekenen van de datum waarop de verjaring daarvan verkregen is.
Ret hof te Bergen oordeelde dat de overblijvende rechtsvordering niet kan
ingeroepen worden indien, na de verjaring van de wisselvordering, nog een
vordering op grond van de onderliggende verhouding mogelijk blijft: de verrijking van de ene partij en de correlatieve verarming van de andere zou in dit geval
niet meer van rechtsgrond ontbloot zijn (Bergen, 20 mei 1975, Pas., 1976, II,
53).
Deze opvatting kan niet bijgetreden worden. De in artikel 70bis bedoelde overblijvende rechtsvordering verschilt van de gemeenrechtelijke vordering uit vermogensverschuiving zonder rechtsgrond vermits deze laatste uitgesloten zou zijn
omdat de bij de wet bepaalde verjaring een voldoende rechtsgrond is voor de
verarming van de schuldeiser en de verrijking van de schuldenaar (Ronse, o.c.,
nr. 2185).
De in artikel 70bis bedoelde rechtsvordering is een wisselrechtelijke vordering:
het is, blijkens de tekst zelf, een overblijfsel van de oorspronkelijke door verjaring aangetaste wisselvordering. Deze vordering is gegrond op de wisselbrief en
strekt tot diens betaling.
Ret wisselrechtelijk karakter van de overblijvende rechtsvordering wordt door
een deel van de Belgische rechtsleer ontkend (Fredericq-De Backer, X, nr. 184,
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522; Van Rijn-Heenen, III, nr. 499; in deze zin ook: Kh. Namen, 30 mei 1974,
Jur. Liege, 1974-74, 62). In bet buitenland daarentegen wordt zij eensgezind
aanvaard (Ronse, o.c., nr. 2198 en de verwijzingen naar de buitenlandse literatum).
Nu kan er zoals dit bet geval is voor bet verstrijken van de verjaringstermijn,
cumulatie van verbintenissen bestaan tussen de wisselrechtelijke vordering bedoeld door artikel 70bis en de onderliggende vordering. De houder is niettemin
verarmd doordat hij de voor hem meer trefzekere wisselvordering heeft verloren
als gevolgvande verjaring (Ronse, o.c., nr. 2187 ;contra: VanRijn-Heenen, III,
nr. 501).

AFDELING 11

INVLOED VAN HET ONTSTAAN EN VAN HET TENIETGAAN VAN DE
WISSELVERBINTENIS OP DE ONDERLIGGENDE RECHTSBETREKKING

72. UITZONDERLIJK SCHULDVERNIEUWEND EFFECT VAN HET AANGAAN VAN EEN
WISSELSCHULD- In algemene regel heeft bet aangaan van een wisselschuld geen
schuldvernieuwend effect. De onderliggende verbintenis met bet oog op wier
voldoening de wisselschuld is aangegaan blijft naast deze laatste voortbestaan
(Bergen, 20 mei 1975, Pas., 1976, II, 53).
In uitzonderlijke gevallen kan de acceptatie van een wisselbrief met bet oog op de
betaling van een schuld wei schuldvernieuwing teweeg brengen. In een geval dat
aan de rechtbank van koophandel te Charleroi werd voorgelegd werd de schuldvemieuwende werking aanvaard op grond van twee beschouwingen (6 maart
1974, B.R.H., 1974, 337). In de eerste plaats waren de te accepteren wisselbrieven door de trekker-verkoper gevoegd bij de facturen met een briefwaarbij
op het bedrag een korting van 15% toegestaan werd wegens , ,contante betaling''.
Vervolgens had de trekker-verkoper bij zijn aangifte in bet faillissement van de
acceptant bet bedrag van de wisselbrieven op bet credit geboekt en het bedrag van
de geprotesteerde wissels op bet debet. De schuldvemieuwing had bet tenietgaan
van de koopschuld tot gevolg, met bet daarbij horende voorrecht van de onbetaalde verkoper.
73. UITSTEL VAN DE OPEISBAARHEID VAN DE ONDERLIGGENDE SCHULD TOT HET
TIJDSTIP WAAROP DE WISSELBRIEF BETAALBAAR I S - Ret feit dat de onderliggende schuldvordering naast de wisselvordering blijft voortbestaan wordt cumulatie van verbintenissen genoemd (Ronse, o.c., nr. 2220 e.v.). Zulke samenloop
betekent dat de schuldeiser ten aanzien van een zelfde schuldenaar over twee
schuldvorderingen beschikt om een enkele maal voldoening te bekomen (Ronse,
o.c., nr. 2223; VanRijn-Heenen, III, 1981, nr. 401 e.v.). Zulks heefto.m. voor
gevolg dat bet nemen van een wisselbrief met een latere vervaldag dan die van de
onderliggende schuldvordering vanwege de schuldeiser een uitstel van betaling
van de onderliggende schuldvordering impliceert tot op de dag waarop de wisselbriefbetaalbaar is (Fredericq-De Backer, X, nr. 185, p. 526; Ronse, o.c., nr.
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2224; Van Rijn-Heenen, III, 1981, nr. 402). Deze regel blijft gelden wanneer de
schuldenaar, na aanmaning tot betaling, aan zijn schuldeiser ongevraagd een door
hem geaccepteerde wisselbrief ter hand stelt met een latere vervaldag, indien de
schuldeiser deze wisselbrief als trekker ondertekende en aan zijn bank endosseerde (Kh. Verviers, 5 december 1974, B.R.H., 1976, 103).

74. GEEN CUMULATIE VAN RECHTSVORDERINGEN- Het hoeft wel geen betoog
dat de schuldeiser de wisselvordering en de vordering uit de onderliggende
verhouding niet gelijktijdig kan instellen. Hij kan evenmin in eenzelfde procedure
tegelijkertijd de voordelen opeisen die aan beide rechtsvorderingen verbonden
,zijn. Zo oordeelde de rechtbank van koophandel te Sint Niklaas terecht dat een
financieringsmaatschappij aan wie de verkoper samen met een waarborgwissel de
rechten uit de onderliggende koop op afbetaling had overgedragen niet tegelijkertijd het wisselrecht kan inroepen om zich tegen het verlenen van respijttermijnen
aan de wisselschuldenaar te verzetten, en de onderliggende overeenkomst om een
boetebeding te horen toepassen (Kh. St. Niklaas, 10 maart 1970, aangehaald in
,Overzicht van de Rechtspraak der rechtbank van koophandel te St-Niklaas",
R. W., 1972-73, (1533), 1535). In een gelijkaardig geval bleek de rechtbank van
koophandel te Verviers geen bezwaar te maken tegen zodanig ,panacheren";
terzake werd het boetebeding evenwel niet toegepast op grand van artikel19 § 2
van de wet van 9 juli 1957 (Kh. St. Niklaas, 5 januari 1976, Jur. Liege, 1977,
190).
75. BESLAG OP ONDERLIGGENDE SCHULDVORDERING - De onbeschikbaarheid
van de onderliggende schuldvordering als gevolg van het geven en nemen van een
wisselbrief belet niet dat beslag onder derden kan gelegd worden op de onderliggende schuldvordering (Ronse, o.c., nr. 2228). Maar de schuldenaar die met het
oog op de voldoening van de onderliggende schuld een wisselbrief heeft
geaccepteerd kan enkel veroordeeld worden tot betaling van de onderliggende
schuld tegen uitlevering van de wisselbrief (Ronse, o.c., nr. 2232; Van RijnHeenen, III, 1981, nr. 403).
Uit een en ander volgt dat de acceptant als derde beslagene slechts verplicht kan
worden de onderliggende schuld aan de beslagleggende schuldeiser te betalen op
- voorwaarde dat deze hem de wisselbrieven ter hand stelt. Daartoe moet de
schuldeiser vooraf die wisselbrieven, indien zij nog in handen van de trekker
gebleven zijn, bij deze in beslag nemen en de afgifte ervan doen bevelen (Rb.
Gent, Beslagrechter, 5 januari 1976, R.W., 1976-77, 2157 met noot J. Ronse).
76. BEVRIJDING DOOR BETALING VAN DE ONDERLIGGENDE SCHULD - De betaling door de schuldenaar van de wisselverbintenis die hij met het oog op de
betaling van de onderliggende schuld heeft aangegaan, heeft zijn bevrijding van
laatstgenoemde ten gevolge (Ronse, o.c., nr. 2253). Deze regel blijft gelden
wanneer hij de wisselschuld betaalt aan de derde-houder die door endossement
van de causale schuldeiser, opvolgend schuldeiser uit de wisselbrief geworden is
(Kh. Verviers, 5 december 1974, B.R.H., 1976, 103).
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77. VOORTBESTAAN VAN DE ONDERLIGGENDE VORDERING NA VERJARING VAN DE
WISSELVORDERING- Ret hof van cassatie heeft zich bij de heersende opvatting
aangesloten krachtens dewelke de in artikel 70 bepaalde verjaring slechts de
rechtsvordering uit de wisselbrief betreft en de onderliggende schuld niet aantast ;
de door dit artikel bepaalde verjaring, aldus het hof, is slechts een bevrijdende
verjaring van de rechtsvordering uit de wisselbrief en kan niet als een vermoeden
- van betalingworden beschouwd(Cass., 23maart 1979,R.W., 1979, 872; indeze
zin: Ronse, o.c., nr. 2260; VanRijn-Reenen, III, nr. 404; contra: Fredericq-De
Backer, X, nr. 185, p. 527). Terzake had de schuldeiser zijn schuldenaareerst op
grond van de wisselbrief aangesproken en werd zijn vordering op grond van
verjaring afgewezen. Ret hof oordeelde dat zulks niet tot gevolg heeft dat de
schuldenaar van zijn onderliggende schuld bevrijd is vermits de vordering tot
betaling van de onderliggende schuld een andere oorzaak heeft dan de vordering
uit de wisselbrief.
Het hof te Bergen had voordien reeds in dezelfde zin uitspraak gedaan (Bergen,
20 mei 1975, Pas., 1976, II, 53).
In een ander gevalleidde hetzelfde hof uit deze regel af dat de bank die in het raam
van een leveranciersdisconto-krediet wisselbrieven verdisconteert na de verjaring
van de wisselregresvorderingen nog over een garantievordering tegen de trekker
beschikt op grond van de disconto-overeenkomst, waartoe de leverancier door het
trekken van de wisselbrief is toegetreden (Bergen, 25 februari 1977, J.T., 1977,
697; supra nr. 57).

AFDELING 12

BET FONDS

78. VOORRECHT VAN DE HOUDER OP HET FONDS- In het raam van de financiering van een koop op afbetaling endosseert de verkoper een aantal wissels aan de
bank. De koper, acceptant van de wissels, blijkt insolvent te zijn en de bank, die
in samenloop met een andere schuldeiser komt, roept het voorrecht van de
niet-betaalde verkoper in (art. 20, 5° Ryp. W.). Het bestaan van dit voorrecht
wordt door de andere schuldeisers van de acceptant betwist met het argument dat
het endossement van een wisselbrief enkel de wisselvordering overdraagt en niet
de onderliggende vordering, en dat de wisselvordering aan de houder enkel een
voorrecht geeft op het fonds ten aanzien van de schuldeisers van de trekker (art.
81, al. 1 W.W.). Terzake was op de wisselbrief vermeld dat de betaling ervan
gewaarborgd is door het voorrecht waarin artikel20, 5° Ryp. W. voorziet. Het
hof te Brussel oordeelde dat zulke vermelding moet begrepen worden als een
cessie van de bevoorrechte koopvordering samen met het endossement van de
wisselbrief (Brussel, 20 februari 1981, J.T., 1981, 304).
Het komt ons voor dat ook zonder genoemde vermelding de houder het voorrecht
had kunnen inroepen. Weliswaar geldt het voorrecht van de houder op het fonds
_enkel t.a.v. de schuldeisers van de trekker. Maarhetfonds bestaatmeestal uiteen
schuldvordering van de trekker tegen de betrokkene. Is deze schuldvordering zelf
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bevoorrecht dan kan de houder, bij insolventie van de betrokkene-acceptant, dit
voorrecht zelfinroepen (Ronse, o.c., nr. 2328; VanRijn-Heenen, II, nr. 1515 in
fine; III, 1981, nr. 344 infine, p. 272; Van Rijn-Heenen, ,Examen de Jurisprudence", R.C.J.B., 1971, nr. 16, p. 366 met de kritische bespreking van
Brussel, 23 september 1963, Pas., 1964, II, 235).

HOOFDSTUK

2

CHEQUERECHT (*)
AFDELING 1

ALGEMEENHEDEN (1)

79. AARD VAN DE CHEQUE- BETAALMIDDEL GEEN WAARBORGMIDDEL- De
trekker van een cheque zonder dekking hield voor dat deze cheque aan de
begunstigde als waarborg was overhandigd en dat hij niets verschuldigd was op
het ogenblik dat de cheque ter betaling werd aangeboden. De rechtspraak oordeelt
terecht dat deze beperking strijdig is met de essentiele kenmerken van een cheque
en niet in aanmerking kan genomen worden. De cheque is een betalingsinstrument dat steeds op zicht betaalbaar is en getrokken wordt op beschikbare
fondsen (Corr. Brussel, 9 januari 1978, R.W., 1977-78, 2163).
80.

AARD- ONVOORWAARDELIJKE OPDRACHT VAN DE TREKKER AAN DE BE-

De cheque is een opdracht gegeven door de trekker aan de
betrokkene om een bepaald bedrag op zicht aan de houder van een cheque te
betalen (Kh. Antwerpen, 5 april 1974, R. W., 1975-76, 1459 verder uitvoeriger
besproken ondernr. 40; Kh. Brussel, 19 november 1965,R.W., 1965-66, 1654).
Voegen we er aan toe dat de cheque een onvoorwaardelijke opdracht tot betaling
inhoudt: art. 1, 2°, Chequewet. Over ditbegrip zieDe Vroede, P. ,De cheque, de
postcheque en de reischeque, Kluwer, Antwerpen, 1979, 23; Ronse, J., ,Wisselbrief en Orderbriefje", inA.P.R., nr. 112.
TROKKENE -

81. AARD - GEEN RECHTSTREEKSE VORDERlNG TEGEN DE BETROKKENE - De
houder van een cheque bezit geen rechtstreekse vordering tegenover de betrokkene, zijnde de bank (VanRijn, J. enHeenen, J. ,Principes de droit commercial,
IV, Brussel1965, nr. 2984). Artikel40 van de Chequewet somt de personen op
tegen wie de houder van een cheque een regresvordering kan uitoefenen ; de
betrokkene wordt hierbij niet vemoemd; in voormeld artikel, is er behoudens van
de endossanten en de trekker, ook sprake van ,andere chequeschuldenaars",

(*) Deze tekst over het chequerecht was persklaar v66r het verschijnen van de tweede druk van VAN
RuN en HEENEN, Principes de Droit Commercial, dl. III, Brussel, 1981.

(1) Dit overzicht van rechtspraak omvat de rechtspraak verschenen van 1960 tot eind 1981.
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doch de bank-betrokkene kan niet als een chequeschuldenaar aanzien worden
vennits naar artikel4 van de Chequewet de cheque niet kan worden geaccepteerd
en de positie van de bank, die de cheque niet kan accepteren, deze niet is van een
chequeschuldenaar (Rb. Mechelen, 18 december 1969, R. W. , 1969-70, 1888).
82. ABSTRACT KARAKTER- De rechtspraak van het hof van cassatie die inzake
wisselbrief het onderscheid maakt tussen formele en materie1e abstractie blijkt
navolging te vinden inzake cheque (Brusse1, 5 november 1980, J.T., 1981, 77).
M.b.t. deze problematiek verwijzen we naar wat inzake wisselbrief daaromtrent
werd betoogd (zie hoofdstuk 1, nr. 26-28).
83. BEWIJSKRACHT- De uitbater van een benzinestation moest de ontvangen
gelden op verkoop van benzine en andere producten overmaken aan de eigenaar:
deze betalingen gebeurden gebruikelijk bij cheque. Twee aldus uitgegeven cheques bleken ongedekt te zijn. De uitbater werd failliet verklaard. De curator
weigerde de eigenaar tot het passief van het faillissement toe te 1aten voor het
bedrag van de twee ongedekte cheques, omdat hij de waarachtigheid van de
schuldvordering in twijfel trok bij gebrek aan ander bewijsmiddel. Het hof van
beroep te Antwerpen besliste dat het bestaan van beide cheques zonder dekking
een afdoend bewijsmiddel uitmaakte daar niet betwist werd dat de houder ervan
leveringen had gedaan en dus betalingen moest ontvangen (Antwerpen, 30 april
1979, B.R.H., 1979, II, 61).
Een cheque die gehonoreerd werd, staat als bewijsmiddel met een kwijtschrift
gelijk (Brussel, 4 februari 1966, R.W., 1965-66, 1442).
84. DE CHEQUE ALS BETAALMIDDEL- In principe maakt de uitgifte van een
cheque, op zichzelf, geen betaling uit en de schuldeiser mag de betaling door
middel van een cheque weigeren (Cass., 21 november 1975, Arr. Cass., 1976,
371; Pas., 1976, I, 366; Rec. Gen. Enr. Not., 1977, 415, nr. 22189).
De schuldenaar kan evenwel zijn schuld per cheque betalen die hetzij door hem
hetzij door een derde werd getrokken, wanneer zulks volgens de overeenkomst
mogelijk is (art. 1243 B.W.; Cass., 21 november 1975, l.c.).
In de betrekkingen tussen hande1aars optredend naar aanleiding van de uitoefening van hun handel, mogen die personen evenwel de betalingen of stortingen van
ten minste tien duizend frank niet weigeren, die uitgevoerd worden door middel
van een overschrijving op een rekening bij de Dienst der Postcheques of bij een in
Belgie gevestigde bankinstelling of een daarmee gelijkgestelde ins telling (art. 3,
K.B. nr. 56 van 10 november 1967 ter bevordering van het gebruik van giraal
geld, gew. bij art. 1 Wet 1 april1969) (Cass., 21 november 1975,Arr. Cass.,
1976, 371 impliciete oplossing).
lndien de schuldenaar zijn schuld per cheque wenst te betalen gaat deze schuld
niet teniet door de overhandiging van dit effect aan de schuldeiser, maar door het
ter beschikking stellen van de schuldeiser van het bedrag van zijn schuldvordering. Terzake was op 29 juni een cheque aan de schuldeiser overhandigd voor een
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schuld die op 1 juli moest betaald zijn. De rekening van de schuldeiser werd
slechts op 3 juli gecrediteerd valuta 1 juli. De schuld was dus niet tijdig betaald
daar waar- voegde het hof van cassatie er aan toe- geen vertraging in de inning
van de cheque was aangevoerd of geen enkele fout aan de bankier van de
schuldeiser was toegeschreven. (Cass., 6 januari 1972, Arr. Cass., 1972, 441;
Pas., 1972, I, 458; anders: Vred. Liege, 18 september 1964, J.T., 1965, 106).
Aldus wordt de traditionele leer bevestigd: Van Rijn, J. en Heenen, J., Principes,
nr. 3017; De Page, H., Traite, III, 476.
Auteurs menen dat deze traditionele rechtspraak zou moeten genuanceerd worden, rekening houdend met de vereisten van het dagelijks leven en met de
wenselijkheid het gebruik van cheques te bevorderen (Van Ommeslaghe, P.,
,Les obligations. Examen de jurisprudence", R.C.J.B., 1975, 671; Van de
Putte, R.,Deovereenkomst, 1977,222; De Vroede, P.,De cheque, p. 6, nr. 15).
Een cheque ter gedeeltelijke betaling van een factuur overhandigd heeft slechts
bevrijdende kracht tot beloop van het bedrag van de cheque en niet van de factuur.
De overhandiging van een cheque brengt geen novatie mee van de oorspronkelijke verbintenis. Het abstract en formeel karakter van de cheque heeft niet tot
gevolg dat de uitgifte ervan een verbintenis doet ontstaan onafhankelijk van deze
die v66r de uitgifte bestond (Vred. Etterbeek, 23 september 1974, T. Vred.,
1975, 137; Van Rijn, J. en Heenen, J., Principes, IV, nr. 3017).
De betaling door middel van een cheque bestaat pas op de plaats waar de cheque
aan de schuldeiser is overhandigd (Kh. Brussel, 25 november 1976, B.R.H.,
1977, I, 225).
85. CHEQUEENUITBETALINGVANHETLOON -Krachtens artikel5, al. 2 Wet 12
april1965 op de bescherming van het loon der werknemers, moet het loon in geld
uitbetaald worden , ,van hand tot hand''. Enkel met de schriftelijke instemming
van de werknemer mag van deze regel worden afgeweken. Vermits nu de
uitdrukking ,van hand tot hand" ondubbelzinnig wijst op de verplichting het
loon in chartaal geld (in specien) uit te betalen, kan een werknemer er niet toe
gedwongen worden een cheque, weze het een circulaire (door de uitgevende bank
gewaarborgde en gemakkelijk verzekerbare) cheque te aanvaarden. De ingeroepen
noodtoestand, m.n. het toenemend gevaar voor gewapende overvallen, bij contante uitbetalingen is niet bewezen. Zelfs bij bestaan van reele (materiele of
zedelijke) noodtoestand, zou de werkgever de contante betaling niet door een
betaling door middel van een circulaire cheque mogen vervangen, daar op deze
manier aan de werknemer niet de vrijheid van keuze van financiele instelling
wordt gelaten. Overigens is de bestrijding van de gesignaleerde noodtoestand een
taak van de Staat (Antwerpen, 28 april 1977, T.S.R., 1977, 357).
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IDTGIFTE

86. VORMVEREISTE - VERPLICHTE DAGTEKENING - De dagtekening is een
essentiele vormvereiste (art. 1, 5° Chequewet); Een cheque is als dusdanig niet
geldig als hij niet gedagtekend is (Brussel, 2 april1965, R. W., 1965-66, 214).
De vermelding op een cheque ,betaalbaar tegen 1 juli 1965" dient als een
dagtekening aangezien; het feit dat het om een postdatum ging, ontneemt niet het
karakter van cheque aan de titel (Gent, 23 maart 1966,R. W., 1966-67, 710). De
opgegeven datum moet immers niet noodzakelijk de werkelijke datum zijn
waarop de cheque werd opgesteld.
Een chequeformulier kan zonder datum worden overhandigd door de trekker aan
de betrokkene of aan een derde; deze chequeformulier wordt evenwel slechts
cheque wanneer de datum er wordt op aangebracht. Dit procede is volkomen
wettig (Van Rijn, J. en Heenen, J., IV, m. 2995; Rb. Brussel, 18 januari 1980,
Pas., III, 18).
Een cheque kan worden gepostdateerd (impliciet: Rb. Brugge, 27 juni 1980,
Bank Fin. , 1981, 204). Artikel 28, al. 2 vermeldt immers dat de cheque die ter
betaling wordt aangeboden v66r de dag vermeld als datum van uitgifte, betaalbaar
is op de dag van aanbieding (zie De Vroede, P., De cheque, m. 25, 64).
87. VORMVEREISTE- HANDTEKENING VAN DE TREKKER- De handtekening van
de trekker is een van de essentiele vormvereisten voor het bestaan van een cheque
(art. 11, 6° Chequewet). De statu ten van een vennootschap vermelden dat, om de
vennootschap te verbinden, de akten moeten getekend zijn door de voorzittervan
de raad van beheer en een beheerder of door twee beheerders. Een cheque was
uitgegeven met een enkele handtekening. Deze cheque was dus niet geldig
getekend. Het document was derhalve geen cheque (Corr. Brussel, 24 mei 1965,
J.T., 1966, 171).
88. VORMVEREISTE-PLAATS VANBETALING- Cheques zonder aanduiding van
plaats van betaling zijn betaalbaar in de woonplaats van de betrokkene (Rb.
Hasselt, 7 juni 1967, R.W., 1968-69, 1038).
89. CERTIFICEREN- GEVOLGEN- Het staat de trekker vrij de cheque door de
betrokkene te laten certificeren. De certificatie heeft tot gevolg dat het fonds, op
de verantwoordelijkheid van de betrokkene tot het eind van de aanbiedingstermijn
ten behoeve van de houder geblokkeerd zal blijven (art. 4 Chequewet). De
aanbiedingstermijn voor een cheque in Belgie uitgegeven en betaalbaar, is acht
dagen. De certificatie na de aanbiedingstermijn gegeven kan geen enkel gevolg
meer hebben (Kh. Brussel, 28 oktober 1980, J.T., 1981, 29).
90. UITGIFTE VAN CHEQUE ZONDER DEKKING- AARD VAN HET EFFECT- ONREGELMATIGE CHEQUE De artikelen 1 en 2 van de chequewet bepalen de
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vormvereisten waaraan een cheque moet voldoen wil het die naam waardig zijn.
Kan een uitgifte van een onregelmatige cheque zonder dekking- dus die volgens
het handelsrecht helemaal geen cheque is - , toch als ongedekte cheque onder
toepassing vallen van artikel 61, 1o van de chequewet?
Het hof van cassatie heeft in een arrest van 19 januari 1976 hierop bevestigend
geantwoord(Arr. Cass., 1976,587;Pas., 1976,I,564;R.W., 1976-77,425met
noot De Wilde, L. en Vandeplas, A.; J.T., 1976, 310, met noot Wilhelm, P.;
R.D.P., 1975-76, 1008, met opmerking Donckier de Doncel; Rev. Not. B.,
1978, 239). De uitgifte van een cheque die naar de vorm niet regelmatig is, ten
deze zonder datum en zonder vermelding van de plaats van uitgifte, blijft
strafbaar.
De strafrechter is niet strikt gehouden door de geldigheidsvoorwaarden bepaald in
de artikelen 1 en 2 van de chequewet. Onder andere belet de niet-vermelding van
de datum en van de plaats van uitgifte van een cheque niet noodzakelijk dat de
uitgifte zonder dekking wordt gestraft volgens de regels die zijn vastgesteld ter
bescherming van het publiek, ter vergemakkelijking en beveiliging van het
handelsverkeer. In dit opzicht volstaat het om de veroordeling wettelijk te
rechtvaardigen, dat de uitgegeven titel werd beschouwd als een cheque in de
gewone betekenis van het woord- aldus de voornaamste overwegingen van ons
hoogste rechtscollege. Het hof van cassatie heeft aldus zijn jurisprudentie bevestigd die reeds gold onder het vroeger artikel509bis Sw., zoals het destijds door de
wetvan25 maart 1929 was ingevoerd (Cass., 21 maart 1932,Pas., 1932, I, 1H,
concl. Adv. Gen. Sartini van den Kerkhove).
Aldus werd de rechtspraak van de hoven van beroep goedgekeurd die reeds in die
zin gevestigd was (Gent, 23 maart 1966, R. W. , 1966-67, 710 (niet gedagtekende
cheque); Liege, 11 februari 1967, Jur. Liege, 1966-67, 234; Brussel, 26 juni
1975,R.D.P., 1976-76, 1017 (geen plaats noch datum van uitgifte). In dezelfde
zin, zie ook: Corr. Liege, 11 februari 1967, Jur. Liege, 1966-67, 234; Anders:
Corr. Brussel, 24 mei 1965, J.T., 1966, 171; Corr. Arlon, 29 mei 1974, fur.
Liege, 1974-75, 11).
Deze rechtspraak werd door de auteurs verschillend onthaald. De meerderheid
staat nogal afwijzend (Brewaeys, E., ,De cheque, Overzicht van rechtspraak,
1975-1977" ,R.W., 1977-78, 2544-2545; De Vroede, P., De Cheque, nr. 271;
Wilhelm, P., noot onder het arrest in J.T., 1976, 310). Het grootste bezwaar is
wel dat aldus aan eenzelfde begrip twee betekenissen wordt gegeven in eenzelfde
wet. De Wilde L. en Van De Plas A. (,Recente rechtspraak over de onregelmatige cheque zonder dekking" onder arrestinR. W., 1976-77, 427) keuren deze
rechtspraak goed.
De Franse rechtspraak gaat in dezelfde zin als de Belgische (Gavalda, C. en
Stoufflet, J., Droit commercial, ll, Cheques et effets de commerce, P.U.F.,
1978, 476, nr. 507). In Nederland is de uitgifte van cheques zonder dekking als
specifiek misdrijf niet gekend; de feiten kunnen er eventueel wel bestraft worden
als een der modaliteiten van de oplichting (Noyon, T .E., Langemeyer, G .E. en
Remmelinck, J., Wetboek van strafrecht, art. 326, nr. 6 noot 2).
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91. Een bankoverschrijving zonder dekking moet gelijkgesteld worden met de
cheque zonder dekking krachtens de artikelen 61 en 66 van de chequewet
aangezien ze aan een derde werd overhandigd als betalingsrniddel en dergelijke
bankoverschrijving dan als girobon of giromandaat beschouwd moet worden
(Cass., 29 januari 1962,Pas., 1962, I, 628; Antwerpen, 8 oktober 1975, R.W.,
1975-76, 1580; Brussel, 3 februari 1971 inzake E.L. geciteerd in noot inR. W.,
1975-76, 1581).
92. UITGIFTE VAN CHEQUE ZONDER DEKKING - UITGIFTE - Een cheque is _uitgegeven in de zin van artikel 61 van de chequewet wanneer de cheque in
omloop is gebracht of aan de begunstigde wordt overhandigd, aldus de rechtspraakvanhethofvancassatie (Cass., 18 decemberl972,Arr. Cass., 1973,393;
Pas., 1973, I, 378; J.T., 1973, 124; R.D.P., 1972-73, 631 met opmerking
Trousse; Cass., 19 januari 1976, Arr. Cass., 1976, 587; R. W., 1976-77, 425;
J.T., 1976, 310;Pas., 1976, I, 564;Rev. Not. B., 1978, 239; Cass., 24 januari
1977, Arr. Cass., 1977, 575; J.T., 1977, 410; Pas., 1977, I, 555; R.W.,
1976-77, 2617; Cass., 28 september 1977, Arr. Cass., 1978, 133; R.W.,
1977-78, 2663;J.T., 1979, 141;Pas., 1978,133. Indezelfde zin: Brussel, 26
juni 1975, Pas., 1976, I, 92; l.T., 1975, 507; Antwerpen, 3 maart 1976,Pas.,
19n, n, 30).
Zodra een cheque zonder voorafgaand toereikend en beschikbaar fonds werd
overhandigd is dit strafbaar; noch de omstandigheid dat de cheque gepostdateerd
is, noch de omstandigheid dat de cheque ingevolge afspraak tussen partijen niet
ter inning werd aangeboden zijn terzake dienend (Antwerpen, 18 juni 1975, Pas. ,
1976, ll, 75). Het is immers niet vereist dat de cheque ter betaling wordt
aangeboden. Voldoende is dat de beklaagde weet dat de cheque die hij uitschrijft
zonder voorafgaand, toereikend en beschikbaar fonds is, en dat hij de cheque
overhandigt aan een derde (Antwerpen, 27 februari 1976,R. W., 1975-76, 2157). ·
Evenzo is het zonder belang dat de cheques als waarborg zouden dienen en dat de
begunstigden wisten dater geen dekking was, daar de reden van de uitgifte geen
bestanddeel van het misdrijf uitmaakt en de kennis door de begunstigde van het
gebrek aan dekking het strafbaar karakter aan de uitgifte van ongedekte cheques
niet ontneemt (Antwerpen, 27 februari 1976, R.W., 1975-76, 2157).
De opmerking dat de cheque als waarborg is overhandigd, is strijdig met de
essentiele kenmerken van de cheque dat een betalingsinstrument is dat steeds op
zicht betaalbaar is en getrokken op beschikbareondsen (Corr. Brussel, 9 januari
1978, R.W., 1977-78, 2163).
De vraag of er ook uitgifte is wanneer de trekker een cheque gebruikt om geld van
de eigen rekening af te halen werd bevestigend beantwoord door het hof van
beroep te Brussel (11 juli 1975, Pas., 1976, ll, 76; J.T., 1975, 508 en
Bosly, H.D., ,Commentaire Jurisprudentiel", J.T., 1975, 637).
Het hof overweegt dat het niet mogelijk blijkt zonder aan juridisme toe te geven,
wat de rechtsonzekerheid in de hand zou werken, voor te houden dat een cheque
gebruiken om op eigen rekening geld af te halen, de circulatie van de cheque zou
uitsluiten, daar waar wettelijk vaststaat dat een cheque aan toonder kan worden
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uitgegeven, dus zonder vermelding van de begunstigde, en dat de betrokkene
bankier niet tot plicht heeft zich van de identiteit van de toonder te vergewissen. In
de doctrine blijft deze vraag omstreden. Spreken zich in dezelfde zin uit als het
arrest: Henrion, R., ,Le delit d'ernission de cheque sans provision peut-il etre ·
constitue lorsque le tireur emet le cheque ason ordre ?",Rev. Banque, 1956, 802;
Dal, G .A., ,La constitution de partie civile de la victime de 1' emission de cheque
sans provision'' ,J.T., 1975, 25; Liebaert, J. ,De cheque, nr. 44; Van Rijn, J. en
Heenen, J., daarentegen zijn van mening dater in die omstandigheden van geen
chequeuitgifte sprake kan zijn, maar dater wel in voorkomend geval aanleiding
kan zijn voor oplichting (Principes, IV, nr. 2990).
De Vroede meent uit de cassatierechtspraak, waar gesteld is dater uitgifte is van
een cheque, vanaf het ogenblik dat de titel in omloop werd gebracht of dat hij aan
de rechthebbende werd overhandigd ( cf. hierboven), te mogen afleiden dat het
hoogste rechtscollege een onderscheid maakt tussen het in omloop brengen en het
overhandigen ervan. Deze auteur meent dat het in omloop brengen precies
betrekking heeft op de hypothese van de chequeaanwending om geld van de eigen
rekening te halen (De cheque, 94-95, nr. 278).
93. illTGIFTE VAN DE CHEQUE ZONDER DEKKING - illTGIFTE IN BELGIE - MISDRIJF IN BELGIE GEPLEEGD - Een cheque zonder dekking was betaalbaar in
BelgiC (te Gent), in Belgie (te Gent) geschreven en getekend en in Belgie (te Gent)
aan een derde ter hand gesteld; de feitenrechter kan wettelijk hieruit afleiden dat .
het rnisdrijf in Belgie gepleegd werd (Cass., 12 november 1968, Arr. Cass.,
1969, 277; Pas., 1969, I, 262).
Verrnits de uitgifte van een cheque zonder dekking een complexe overtreding is,
volstaat het dat een van de constitutieve elementen van de inbreuk in Belgie werd
verwezenlijkt opdat in Belgie vervolgingen zouden worden ingesteld (Cass., 23
januari 1979, J.T., 1980, 124).
94. illTGIFTE VAN CHEQUE ZONDER DEKKING- VEREISTEN INZAKE DE DEKKING
- ,Uitgifte zonder dekking" van een bankcheque veronderstelt dat er geen
voorafgaand, toereikend en beschikbaar fonds aanwezig is dat voortv1oeit uit een
verbintenis van de betrokkene van v66r de uitgifte (Cass., 24 januari 1977, Arr.
Cass., 1977, 575 ;Pas., 1977, I, 555 ;J.T., 1977, 410;R.D.P., 1977, 607 met
nootBosly, H. ;R.C.J.B., 1978, 55 metnootDal, G.A.; Cass., 25 februari 1977,
Arr. Cass., 1978, 133; R.W., 1977-78, 2663; R.D.P., 1978, 336 met noot
Bosly, H.D.).
De provisie moet v66r de uitgifte bestaan. Naar de rechtspraak van het hof van
cassatie is de uitgifte van een cheque zonder dekking voltooid, wanneer op het
ogenblik van de uitgifte van de cheque, geen voorafgaand toereikend en beschikbaar fonds voorhanden is (Cass., 28 september 1977, Arr. Cass., 1978, 133;
Pas., 1978, I, 118; R.D.P., 1978, 336 met noot Bosly, H.D.).
Wanneer een cheque is uitgegeven zonder provisie, ontneemt de omstandigheid
dat de rekening, waarop de cheque is getrokken, later gecrediteerd werd, aan de
uitgifte niet het strafbaar kenmerk (Cass., 18 december 1972,Arr. Cass., 1973,
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393 ;Pas., 1973, I, 378 ;J.T., 1973, 124;R.D.P., 1972-73,631 met opmerking
Trousse). De V roede merkt op dat hoewel juridisch onaanvechtbaar, deze
rechtspraak moeilijk te hanteren is omdat de facto het al of niet bestaan van het
fonds slechts op het ogenblik van de aanbieding en niet op het ogenblik van de
uitgifte zal kunnen gecontroleerd worden (De cheque, nr. 285).
Met Dal menen we dat naar de inhoud van de Belgische wet (art. 61 Chequewet)
de provisie moet bestaan op het ogenblik van de uitgifte en moet beschikbaar
blijven tot afloop van de aanbiedingstermijn. (Dal, G.A. ,Ouverture de credit,
facilites de caisse et cheques sans provision", R.C.J.B., 1978, 58 nr. 4).
Het fonds kan bestaan in een schuldvordering ten gevolge van een kredietopening
ook al vloeit die voort uit een stilzwijgende overeenkomst, voor zover deze
overeenkomst aan de uitgifte van de cheque voorafgaat en slaat op een bepaald
tegoed dat de betrokkene krachtens zijn verbintenis ter beschikking van de trekker
zal stellen en waarvan het bedrag ten minste gelijk is aan dat van de door de
trekker uitgegeven cheque (Cass., 28 september 1977, Arr. Cass., 1978, 133;
R.W., 1977, 2663; Pas., 1978, I, 118; R.D.P., 1978, 336 met noot Bosly,
H.D.).
W anneer voor eenzelfde rekening twee bankkaarten worden afgeleverd dan geldt
de toegestane kredietopening voor een rekening en niet voor twee (Cass., 18
december 1972,Arr. Cass., 1973, 393;Pas., 1973, I, 378;J.T., 1973, 124;
R .D.P. , 1972-73, 631 met opmerking Trousse).
95. Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt tussen de kredietopening en de
overschrijding van krediet of kasfaciliteiten wat door de hierboven aangegeven
cassatiearresten duidelijk gesteld werd. De provisie kan niet bestaan in kredietoverschrijdingen ofkasfaciliteiten toegestaan door de betrokkene bij de aanbieding
van de titel ter betaling, zelfs al is zulks gebruikelijk voor de betrokkene doch
zonder dat hij daartoe is gehouden door een verbintenis die aan de uitgifte
voorafgaat (Cass., 24 januari 1977 en Cass., 28 september 1977, gecit.).
Moeilijkheden doen zich voor wanneer de kredietopening niet schriftelijk is
vastgelegd. Naar de rechtspraak van het hof van cassatie (Cass., 28 september
1977, gecit.) mag de kredietopening uit een stilzwijgende overeenkomst voort~
vloeien. Maar dan stelt zich het bewijs hiervan. Heeft men te doen met een
stilzwijgende kredietopening of met loutere kasfaciliteiten en gedogenheid vanwege de bankier?
Geen twijfel schijnt nog te bestaan wat betreft de cheque uitgegeven met een
bankkaart op een rekening binnen het door de bankkaart-overeenkomst toegestane krediet: deze cheque is geldig uitgegeven.
Integendeel een cheque uitgegeven hoven het door de bankkaart-overeenkomst
toegestane krediet is een cheque zonder dekking (Brussel, 29 april1971, J.T.,
1973, 237).
Een voorwaardelijk toegestaan kaskrediet kan niet als een vooraf toereikend en
beschikbaar fonds worden beschouwd wanneer op het ogenblik van de uitgifte
van de cheque de voorwaarde tot bestaan van het kaskrediet niet is verwezenlijkt
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(in casu voldoende vorderingsstaten tegenover de R.T.T. in de bank aanwezig)
(Antwerpen, 3 maart 1976,Pas., 1977, II, 30).
Het bestaan van kasfaciliteiten vanwege een bankier aan zijn klient, zonder
verbintenis desaangaande laat geenszins toe te besluiten dat er een krediet bestaat
dat dient tot de dekking van de cheques (Antwerpen, 8 oktober 1975, R.W.,
1975-76, 1580).
Maar wanneer uit door de trekker neergelegde stukken en voomamelijk uit de
voorgebrachte dagafschriften en creditnota' s van de bank blijkt dater tussen beide
een stilzwijgende kredietopening en een provisiekrediet bestond, wanneer tevens
blijkt dat de rekening-courant van de trekker voortdurend werd overschreden en
zulks noodzakelijkerwijze met instemming van de bank die schuldeisers van de
trekker betaalde en dat het provisiekrediet er in de praktijk op neerkwam dat na
inning door de bank van de facturen, het bedrag ervan op de rekening-courant van
de trekker werd geplaatst, kan men hieruit besluiten dat de trekker mocht veronderstellen dat er wel degelijk een beschikbaar fonds bestond zodat het moreel
bestanddeel , ,wetens en willens'' voor toepassing van artikel 61 niet aanwezig is
(Antwerpen, 8 oktober 1975, R.W. 1975-76, 1580; cf. Corr. Brugge, 30 april
1970, R.W., 1970-71, 84).
W anneer de beweringen van de trekker dat hij bij de betrokkene beschikt over een
kredietopening ten belope van een bepaald bedrag, door het strafonderzoek niet
werden tegengesproken dan mag hieruit de werkelijkheid van deze kredietopening worden afgeleid, en zijn binnen de perken van deze kredietopeninguitgeschreven cheques, gedekt (Corr. Arion, 24 november 1977 ,Jur. Liege, 1977-78,
146).

96. UITGIFTE VAN EEN CHEQUE ZONDER DEKKING - MOREEL BESTANDDEEL De uitgifte van een cheque wetens en willens zonder toereikende voorafgaande en
beschikbare dekking is strafbaar, afgezien van het al dan niet bestaan van een
schuld (Cass., 29 januari 1962, Pas., 1962, I, 628; Cass., 29 juni 1976, Arr.
Cass., 1976, 1222; Pas., 1976, I, 1185). Het is evenwel vereist dat de trekker
,wetens en willens" een cheque uitgeeft zonder toereikende, voorafgaande en
beschikbaarfonds (art. 61, 1° Chequewet) (Antwerpen, 8 oktober 1975,R.W.,
1975-76, 1580). Het rnisdrijf vereist geen bijzonder opzet; het is voldoende datde
trekker het wetens en willens doet. De bijzondere bedoeling te schaden of zich te
verrijken is niet vereist en het is oak zonder belang voor het bestaan van het
rnisdrijf dat de begunstigden geen verlies hebben geleden (Antwerpen, 7 februari
1976, R.W., 1975-76, 2157).
97.

UITGIFTE VAN CHEQUE ZONDER DEKKING - KENNIS DOOR DE BEGUNSTIGDE

VAN HET GEBREK AAN DEKKING OP HET OGENBLIK VAN DE UITGIFTE- De kennis

door de begunstigde dat er op het ogenblik van de uitgifte van de cheque geen
vooraf toereikend en beschikbaar fonds aanwezig is ontneemt aan de uitgifte het
strafbaar karakter niet (Antwerpen, 3 maart 1976, Pas., 1977, II, 30; Corr.
Liege, 11 februari 1967, Jur. Liege, 1966-67, 234).
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98. CHEQUE ZONDER DEKKING - BURGERLIJKE PARTIJSTELLING VAN HET
SLACHTOFFER- De houder van een cheque zonder dekking is in twee opzichten
benadeeld. In de eerste plaats is de cheque niet uitbetaald geworden; in de tweede
plaats kan dit gebrek aan betaling hem schade berokkenen, die al naar gelang de
gevallen kan verschillen, en aanleiding geven tot schadevergoeding (zie Dal,
G.A., ,La constitution de partie civile de la victime de I' emission de cheque sans
provision" ,J.T., 1975, 21; Winants, A. ,Over de uitgifte van de cheque zonder
dekking", R.W., 1978-79, 1767; Moons, D.M., ,Burgerlijke partijstelling bij
cheque zonder dekking", R.W., 1978-79, 1783).
De houder van een cheque zonder dekking kan het bedrag van de cheque als
schadevergoeding eisen telkens als zijn prestatie de uitgifte van de cheque als
enige, rechtstreekse en onmiddellijke oorzaak heeft; is dit niet het geval, dan is
zijn eis voor de strafrechter niet ontvankelijk (Brussel, 12 februari 1974, R.W.,
1975-76, 2637; Corr. Brussel, 8 september 1971,R.W., 1978-79, 1795).
De houder van een niet gedekte cheque die zich burgerlijke partij stelt voor de
strafrechter, kan slechts vergoeding vragen van de schade die het gevolg is van de
uitgifte van de cheque. Hij kan de strafrechtbank geen betaling vragen van de
hoofdvordering naar aanleiding waarvan de cheque werd getrokken (Brussel, 26
juni 1975, J.T., 1975, 507; R.D.P., 1975-76, 1017 noot Donckier de Donceel,
J.).
W anneer dus de geleden schade haar oorsprong vindt niet in de uitgifte van een
ongedekte cheque maar in de niet betaling van gefactureerde koopwaren is de
burgerlijke partijstelling niet gegrond (Corr. Arlon, 25 oktober 1976,Jur. Liege,
1976-77, 259). lndien dus geen schadevergoeding mag gevorderd worden ten
be1ope van het bedrag van de onbetaald gebleven cheque, dan kan wel schadevergoeding worden toegekend voor de schade die uit de niet betaling voortv loeit
(Corr. Arlon, 25 oktober 1976, fur. Liege, 1976-77, 259) en van de kosten
waartoe de uitgifte van de cheque aanleiding heeft gegeven; aldus is de voor de
protestakte gevorderde som gewettigd (Brussel, 12 februari 1974, R.W.,
1975-76, 2367). De bank die een bankkaart overhandigt aan haar klant en zich
meteen verbindt om alle cheques door deze kaart op haar getrokken tot beloop van
een bepaald bedrag te honoreren, mag van de strafrechtsmacht geen uitbetaling
vragen van de hoofdschuld naar aan1eiding waarvan de cheque uitgegeven is. Zij
is slechts gerechtigd om vergoeding te bekomen van de schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van het herhaald en bedrieglijk gebruik van de
bankkaart, ondanks de ingebrekestellingen die hem werden gestuurd. Deze
schade bestaat uit de supplementaire kosten voor onderzoek en briefwisseling die
de bank verplicht is te maken evenals uit de stoornissen in de goede gang van haar
diensten die voortvloeien uit de uitbetaling aan de houder van het bedrag van de
niet gedekte cheque (Brussel, 14 maart 1974, Pas., 1975, ll, 1).
Niet ontvankelijk is eveneens de vordering van de schu1deiser die zich bij de
strafrechtelijke vervolging van zijn schuldenaar, wegens uitgifte van cheques
zonder dekking, burgerlijk partij heeft gesteld, als de schade die hij beweert
geleden te hebben niet veroorzaakt werd door de uitgifte van de cheque, ten deze
zgn. waarborgcheques, maar voortvloeit uit de hem bekende insolventie van de
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schuldenaar (Antwerpen, 10 november 1977, R.W., 1978-79, 1781 met noot
Moons, D.M.).
De vordering tot morele schadevergoeding voor de strafrechtmacht ingesteld door
de beneficiaris van een cheque, die op het ogenblik van de uitgifte wist dat de
cheque ongedekt was en zelf meegewerkt had aan het opstellen ervan, is ongegrond; de eis voor de morele schade van deze burgerlijke partij die volledig op de
hoogte, aan de onwettige handeling heeft meegeholpen, is ongegrond (Antwerpen, 3 maart 1976, Pas., 1977, II, 30).
99. UITGIFTE VAN EEN CHEQUE ZONDER DEKKING EN OPLICHTING- De overhandiging van een cheque zonder dekking kan op zichzelf een listige kunstgreep zijn
in de zin van artikel 496 Sw., zelfs wanneer de trekker die de cheque heeft
overhandigd geen andere arglistigheid heeft aangewend om de begunstigde te
doen geloven aan het bestaan van een denkbeeldig krediet, althans wanneer de
uitgifte van de ongedekte cheque determinerend was voor de aflevering van de
goederen of de terhandstelling van de gelden door de benadeelde (Cass., 4
november 1914,Arr. Cass., 1975, 288 ;Pas., 1975, I, 265 ;J.T., 1975,27 noot
Dal, G.H.; R.D.P., 1974-1975, 747 noot Bosly, M.).
Dit arrest bevestigt een constante rechtspraak en rechtsleer en regelt voorgoed de
problematiek. In zijn noot onderhet arrestlaatDal (J.T., 1975, 27) opmerken dat
het evenwel nodig is dat de kunstgreep determinerend was voor de afgifte van
goederen of fondsen. Dit is een beoordeling die aan de soevereine appreciatie van
de feitenrechter overgelaten is.
Er is oplichting telkens de beklaagde een som geld verkrijgt van zijn bankier, door
hem persoonlijk een cheque te overhandigen op zijn eigen rekening getrokken
wanneer hij weet dat de rekening niet of ontoereikend geprovisioneerd is en dat hij
niet kan bogen op een genoegzame kredietopening. Terzake was de cheque
inderdaad in elk geval bestemd om een zekere geloofwaardigheid te geven aan de
leugenachtige bewering dat de uitgifte van een dergelijke cheque in zich houdt, te
weten dat de rekening waarop de cheque getrokken wordt ten minste het bedrag
bereikt op de cheque aangegeven (Brussel, 11 juni 1975, J.T., 1975, 508).
100. Het bedrieglijk gebruik van een bankkaart om ongedekte cheques uit te
geven maakt een geval van oplichting uit (Brussel, 29 april 1971, J.T., 1973,
237, met noot Messinne; Corr. Brussel, 23 april1975, J.T., 1975, 444).
Aldus wanneer bij uitgifte van cheques zonder dekking herhaaldelijk een bankkaart wordt vertoont die slechts een denkbeeldig krediet waarborgt (Brussel, 29
april1971, J.T., 1973, 237 met noot Messinne) of wanneer gespeculeerd wordt
op het feit dat de derden niet op staande voet zich kunnen vergewissen van het feit
of er een dekking is (Corr. Brussel, 23 april1975, J.T., 1975, 444. Anders doch
m.i. ten onrechte: Corr. Brussel, 2 maart 1971, R.D.P., 1970-71, 831. Dit
vonnis houdt voor dat de bank een ,commercialisering" heeft toegegeven door
een ongecontroleerd systeem in het Ieven te roepen, waarop ze haar publiciteit
steunt en waarvan zij noodzakelijk de risico's had geschat en aanvaard !).
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De waarborg die door de bankk:aart wordt verschaft is slechts een waarborg t. o. v.
de houder van de cheque ten einde de omloop van scripturaal geld te bevorderen.
Dit betekent niet dat de titularis van de rekening over een kredietopening of
kasfaciliteiten beschikt. Door de bankk:aart aan derden te vertonen en aldus de
schijn te willen verwekken dat er een krediet is daar waar zulks niet met de
werkelijkheid strookt, handelt de houder van de bankkaart bedrieglijk (Brussel,
29 april1971, J.T., 1973, 237).

101. CHEQUE ZONDER DEKKING- ENDOSSEMENT (art. 61, 2°) - Wettig gemotiveerd is de vero6rdeling we gens overdracht van een cheque zonder voorafgaand
en beschikbaar fonds, wanneer de rechter vaststelt dat de beklaagde werkelijk een
cheque heeft overgedragen waarvan hij wist dat hij niet gedekt was, te meer daar
hij op het ogenblik dat die cheque uitgeschreven werd kennis had van het gemis
aan fonds (art. 61, 2° Chequewet; Cass., 5 april1978,Arr. Cass., 1978, 843).
Het endossement van een cheque zonder dekking brengt voor de overdrager de
strafrechtelijke gevolgen mee door de wet voorgeschreven, wanneer het moreel
bestanddeel m.n. de kennis van het gebrek aan voorafgaand en beschikbaar
fonds, in zijn hoofde bewezen is (Corr. Mons, 24 november 1964, J.T., 1965,
284).
102. ONGEDEKTE CHEQUE ONDER ,DEKKING'' VAN BANKKAART UITGEGEVENDe correctionele rechtbank te Luik heeft zich uitgesproken over volgende wellicht in de praktijk niet zo zelden voorkomende omstandigheid.
F had een wagen aangekocht enter betaling van de koopsom van 70.000fr had hij
7 cheques van 10. OOOfr uitgegeven gedagtekend op zeven opeenvolgende dagen.
(Op het ogenblik van de feiten waarborgden de banken nog betaling van de met
bankk:aart uitgegeven cheques tot dit bedrag). Zijn rekening was evenwel niet
geprovisioneerd en hij wist ook dat er in de komende dagen geen voldoende
provisie zou zijn. De correctionele rechtbank te Luik veroordeelde hem wegens
valsheid in geschrift en bedrieglijke handelingen. De handelaar die de cheque had
aanvaard en bleek kennis te hebben van de manreuvers verrnits hij de verschillende cheques in verschillende banken ter betaling had aangeboden werd van
dezelfde betichting vrijgesproken. De correctionele rechtbank oordeelde dat de
drager van cheques uitgegeven onder dekking van een bankkaart, niet bedrieglijk
handelt wanneer hij deze verschillende cheques op verschillende kantoren ter
betaling aanbiedt, verrnits de bank op een onherroepelijke wijze aanvaard heeft al
deze cheques tot beloop van de door de bankkaart beloofde dekking (in casu
10.000fr) te betalen (Corr. Luik, 2 december 1969, Rev. Banque, 1970, 602).

AFDELING3

HET ENDOSSEMENT

103. HET ENDOSSEMENT. CHEQUE AAN TOONDER- BLANCO ENDOSSEMENT De cheque aan toonder kan worden geendosseerd (cf. art. 20 Chequewet). De
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enkele handtekening van de endossant is voldoende om een blanco-endossement
te vormen, mits het endossement op de rugzijde van de cheque wordt gesteld (art.
16, laatste al.) (Kh. Kortrijk, 10 januari 1967, B.R.H., 1968, I, 324; Rev.
Banque, 1967, 572; Kh. Gent, 25 april1972, R.W., 1972-73, 815).

104. ENDOSSEMENT TER KWIJTING AAN DE BETROKKENE - ANDER BANKKANTOOR Het endossement aan de betrokkene (bank) gedaan, geldt als
kwijting. Dit is echter niet het geval wanneer de betrokkene verscheidene kantoren heeft en wanneer het endossement gesteld is voor een ander kantoor dan dat
waarop de cheque getrokken is (art. 15 in fine). De houder van een cheque aan
toonder verzilverde de cheque op een ander kantoor van de betrokkene dan dat
waarop de cheque betaalbaar was gesteld. De houder tekende op de rugzijde. De
trekker werd evenwel failliet verklaard op de dag waarop hij de cheque trok, zodat
zijn rekening niet meer beschikbaar was.
Het hofvan cassatie meent dat uit de samenlezing van de artikelen 14, al. 1, 18,
al. 1, 20 en 15, laatste al. volgt dat de houder van een voor endossement vatbare
cheque, ook een cheque aan toonder, welke hij te gelde maakt in een ander
bankkantoor dan het kantoor van dezelfde bank waarop de cheque is getrokken,
behoudens daarmee strijdige gegevens geacht wordt door zijn enk:ele handtekening op de rugzijde van de cheque, endossant te worden, en bij afwezigheid van
andersluidend beding, voor de betaling van de cheque in te staan: de bedoelde
handtek~ning kan in dit g(!yal Jliet als echte kwijting beschouwd worden (Cass., 7
mei 1981, R.W., 1981-82, 671).
Niets belet echter dat het ander bankkantoor de handtekening van de toonder op de
rugzijde als een kwijting zou aanzien hetgeen uit een casus aan de rechtbank: van
koophandel te Kortrijk voorgelegd, bleek. Inderdaad, uit het strafdossier bleek
dat de bediende van het ene kantoor, het kantoor waarop de cheque getrokken
was, opbelde om te weten of de cheque mocht worden uitbetaald, en dan de client
heeft laten rugtekenen , ,dienende als kwijting'' ; uit de verklaringen van de
bank:bediende bleek verder, dat in het systeem van de cheque aan toonder geen
handtekening moet gevraagd worden (voor de kwijting), maar dat de rugtekening
gebeurde met vermelding van naam en adres om aldus de identiteit te weet te
komen; hieruit bleek duidelijk dat de handtekening niet als endossement maar als
kwijtingmoestdienen (Kh. Kortrijk, 10 januari 1967 ,B.R.H., 1968, I, 324 ;Rev.
Banque, 1967, 572).
Zo ook werden de aanduidingen op een cheque die op de rugzijde de enkele
handtekening van de ingever droeg met de vermelding , ,Handtekening nagezien''
en op de voorzijde de genaamtekende vermelding , ,Handtekening nagezien''
slaande op de handtekening van de trekker en mede de vermelding , ,Betaald door
de X -bank te Z'' niet als een endossement maar als een kwijting beschouwd (Kh.
Gent, 25 april1972, R.W., 1972-73, 815).
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AFDELING 4

HET RECHTSTREEKS KREDIET

105. Het gebeurt niet zelden dat de beneficiaris van een cheque, deze cheque niet
op het kantoor van de betrokkene ter inning aanbiedt, doch op het kantoor waar hij
zelf een rekening bezit. Te dien einde endosseerthij de cheque aan de bankier. De
bankier aan wie de cheque aldus geendosseerd wordt, moet als nemer en niet als
betrokkene worden beschouwd. Staat de bank aan de remittent een voorschot toe
tegen de uitgifte ter incasso dan wordt deze verrichting meestal rechtstreeks
krediet genoemd.
Het rechtstreeks krediet is een verrichting waarbij een bank het bedrag van een op
betaling rechtgevend document (cheque, wisselbrief, orderbriefje, postoverschrijving, overschrijvingsopdracht enz.) aan de begunstigde voorschiet onder de
ontbindende voorwaarde van niet-effectieve betaling van het document bij aanbieding of op de vervaldag (De Vroede, P.,De cheque, nr. 119 e.v.; Liebaert, J.,
, ,De rechtstreekse vordering van de bankier tegen de remittent van rechtstreeks
gecrediteerde en onbetaald gebleven cheque", R.W., 1974-75, 1496, en
Liebaert, J., , Voorschotten in rekening courant op grond van uitgegeven cheques", Rev. Banque, 1970, 311).
Er dient evenwel te worden uitgemaakt of de cheque werd aangenomen in
eigendom dan wel ter incas so.
Luidens artikel 15 in fine chequewet geldt het endossement aan de betrokkene als kwijting tenzij wanneer de betrokkene verscheidene kantoren heeft, en
wanneer het endossement is gesteld ten voordele van een ander kantoor dan dat
waarop de cheque getrokken is.
A fortiori geldt het endossement aan een andere bankinstelling niet als kwijting.
Een cheque bevatte geen enkele formule waaruit een lastgeving of een incassoopdracht uitdrukkelijk bleek. Het werd aangeboden in aan ander kantoor van
dezelfde bankinstelling: de rechtbank oordeelde dat, gezien er geen enkele
tegenaanwijzingen bestonden, mocht worden aangenomen dat het inderdaad om
een incasso-opdracht ging, waarbij het kantoor waar de cheque werd aangeboden
het bedrag van de cheque voorschoot (Rb. Gent, 13 februari 1975, R.W.,
1974-75, 2283). Zie evenwel hierboven nr. 104.
Het rechtstreeks krediet gaat steeds gepaard met het voorbehoud van goede
afloop. Het rechtstreeks krediet wordt steeds toegestaan onder de stilzwijgende en
ontbindende voorwaarde van betaling door deschuldenaar, trekker van de cheque, daar het inboeken van een cheque slechts gebeurt onder dergelijke voorwaarde. Deze techniek vloeit niet voort uit de wet maar uit vaste bankgebruiken
door rechtsleer en rechtspraak bevestigd. (Rb. Hasselt, 7 juni 1967, R. W.,
1968-69, 1038 ; Rev. Banque, 1968, 65 bevestigd door Luik, 28 juni 1968, Cass.,
verworpen, 20februari 1970,Arr. Cass., 1970, 584;Rb. Gent, 13februari 1975,
R. W., 1974-75, 2283; Liebaert, J., , Voorschotten in rekening-courant op grond
van ingeleverde cheques", Rev. Banque, 1968, 65).
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106. Zo de cheque na aanbieding ter incasso, gevo1gd door het ver1enen van
rechtstreeks krediet, verloren is gegaan dan kan de bank die het rechtstreeks
krediet heeft verleend de trekker aanspreken wegens onrechtmatige verrijking
(Vred. Soignies, 27 mei 1975, J.T., 1975, 501 met noot).
Moet de negotierende bank de bepalingen uit de chequewet m.b.t. het doen
vaststellen van de niet beta1ing en het tijdig medede1en hiervan aan de endossant
en aan trekker eerbiedigen (art. 40 e. v.) ? De negotierende bank moet de ter
incasso ontvangen cheque binnen de aanbiedingstermijn aan de betrokkene aanbieden (Rb. Hasselt, 7 juni 1967, R. W., 1968-69, 1038 ;Rev. Banque, 1968, 65;
bevestigd door Luik, 28 juni 1968, (onuitg.) voorziening verbroken door Cass.,
20 februari 1970, Arr. Cass., 1970, 584).
Het hof van cassatie heeft geste1d dat overeenkomstig de artike1en 40 en 41 van de
chequewet, de houder, de weigering van betaling binnen de door de wet bepaalde
termijn moet doen vaststellen, beha1ve indien hij vrijgeste1d is van het na1even
van de door deze wetsbepa1ing voorgeschreven vormen en termijn.
Uit artike140, al. 2, waarnaar de houder zijn recht van regres op de trekker nog
kan uitoefenen, wanneer de cheque te 1aat is aangeboden of de weigering tot
betaling te 1aat is vastgeste1d- beha1ve indien het beschikbaar fonds na het einde
van de aanbiedingstermijn mocht zijn verdwenen ten gevo1ge van een feit waaraan de trekker vreemd is - vo1gt niet dat een houder van een cheque geen
schadeverwekkende fout kan p1egen door de weigering van beta1ing niet overeenkomstig de wet v66r het einde van de aanbiedingstermijn te doen vaststellen en
door, ingevo1ge dit verzuim, aan de beneficiaris geen kennis te geven van de
binnen deze termijn vastgeste1de weigering van betaling van de cheque, met
inachtneming van de door artike1 42 chequewet bepaa1de termijn (Cass., 29
september 1972, Arr. Cass., 1973, 116; R. W., 1972-73, 1758; Pas., 1973, I,
119; J.T., 1973, 235).
Moest zulks niet gebeuren dan zou de bankier ter in cas so een schadeverwekkende
fout begaan.
De bankier-houder-ter incasso moet immers als een 1asthebber worden beschouwd, die de opdracht heeft aanvaard en die verp1icht is al de hande1ingen te
stellen waartoe hij bevoegd is en die in het be1ang zijn van zijn 1astgever (Rb.
Gent, 13 februari 1975, R.W., 1974-75, 2283).

AFDELING5

DEBETALING

107. BETALING- TERMIJN VAN AANBIEDING- Een cheque in Be1gie betaalbaar
en in Be1gie uitgegeven moet binnen de acht dagen ter beta1ing worden aangeboden; in Europa (of in een kustland van de Middellandse Zee) uitgegeven moet hij
binnen de twintig dagen ter betaling worden aangeboden, en buiten Europa
uitgegeven binnen de honderdtwintig dagen ter betaling worden aangeboden (art.
29 Chequewet).
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Artikel24 al. 4 voorziet dat de aanbiedingstermijn respectievelijk 20 of 120 dagen
bedraagt wanneer uit de bij de uitgifte aangebrachte vermeldingen blijkt dat hij,
hoewel in Belgie uitgegeven en betaalbaar, nochtans voor de omloop in een ander
land bestemd is. Toepassing van deze bepaling werd gemaakt voor een in
Duitsland uitgegeven en in Duitsland betaalbare cheque, die door een Belg wordt
ingeleverd in een Belgische bank ter verzilvering: de aanbiedingstermijn beloopt
twintig dagen vanaf de uitgifte (Rb. Hasselt, 7 juni 1967, R. W., 1968-69, 1038,
bevestigd door Luik, 28 juni 1968, verworpen door Cass., 20 februari 1970,
Arr. Cass., 1970, 584).
108. De aanvangsdatum van de aanbiedingstermijn is de datum op de cheque
vermeld, en niet deze waarop de cheque werkelijk uitgegeven is (art. 29, al. 4).
Aldus ook bij een gepostdateerde cheque (Rb. Brugge, 27 juni 1980, Bank Fin.,
1981, 204).
109. De sanctie voor gebrek aan aanbieding van de cheque binnen de aanbiedingstermijn is het verval van het chequerechtelijk regresrecht (impliciet ex.
art. 40 al. 1,; Chequewet; Van Rijn, J. en Heenen, J. ,Principes, IV, nr. 3026 en
3044, 1; De Vroede, P., De Cheque, nr. 135).
De houder behoudt echter het recht van regres tegen de trekker, behalve wanneer
het beschikbaar fonds na het einde van de aanbiedingstermijn mocht zijn verdwenen te gevolge van een feit waaraan de trekker vreemd is (art. 40 al. 2). Aldus,
hoewel de aanbiedingstermijn verstreken is, behoudt de houder zijn regres tegen
de trekker, wanneer het gebrek aan betaling te wijten is aan gebrek aan beschikbaar fonds (Rb. Brussel, 18 januari 1980, Pas., 1980, III, 18).
110. BETALING- PLAATS VAN AANBIEDING- De cheque zonder aanduiding van
de plaats van betaling is betaalbaar in de woonplaats van de betrokkene (Rb.
Hasselt, 7 juni 1967, R.W., 1968-69, 1038).
111.

BETALING- CONTROLE DOOR DE BETROKKENE TE VERRICHTEN- SCIDJN-

Vooraleer een cheque uit te betalen moet de betrokkene nagaan of deze naar vorm regelmatig is.
De bankier dient slechts de schijnbare regelmatigheid van een betalingsorder te
toetsen (Van Rijn, J., Principes, IV, nr. 3058 en 3084), en niet de verrichtingen
die aan de basis liggen van de overschrijvingen.
Een gemeenteontvanger had verschillende bedragen gedebiteerd op de rekening_
van de gemeente bij de N.V. Het Gemeentekrediet van Belgie ten voordele van
zijn persoonlijke rekening. De rechtsgeldigheid van deze betalingen werden door
de gemeente betwist die de N.V. Het Gemeentekrediet van Belgie aansprakelijk
stelde. Het hof van beroep te Brussel (27 januari 1978, R.W., 1977-78, 2798)
betoogde dat de N.V. Het Gemeentekrediet van Belgie redelijkerwijze en rechtmatig mocht gel oven dat de uiterlijk regelmatige betalingorders in werkelijkheid
ook regelmatig waren daar ze uitgingen van de gemeenteontvanger, die de
BARE REGELMATIGHEID-

1141

wettelijke vertegenwoordiger is van de gemeente voor de uitvoering van de
financiele orders en belast is met het beheer der toelagen en leningsgelden, en
wiens taak niet beperkt is tot een loutere uitvoeringstaak maar een controleopdracht bezit over de wettelijkheid der uitgaven en de regelmatigheid van de
betalingsbevelen.

112. BETALING - CONTROLE DOOR DE BETROKKENE TE VERRICHTEN - HANDTEKENING vAN DE TREKKER- De betrokkene moet nagaan of de cheque wel door
de trekker ondertekend werd (Van Rijn, J. en Heenen, J., Principes, IV, nr.
3030; De Vroede, P., De cheque, nr. 140).
De bankbediende is enkel gehouden tot een gewoon vergelijken van de handtekening op de cheque met het specimen. Hij is niet aansprakelijk voor wat slechts na
minutieus onderzoek kan ontdekt worden door een schriftexpert, die over de
nodige tijd en materieel beschikt om de namaking te ontdekken (Kh. Kortrijk, 10
januari 1967, Rev. Banque, 1967, 580, met voorafgaande noot van Liebaert, J.
,Uitbetaling van valse cheque aan toonder. Verantwoordelijkheid van de bankier"; B.R.H., 1968, I, 325).
Het louter feit van de handtekening niet na te zien, volstaat op zichzelf niet om
onmiddellijk te besluiten tot de aanwezigheid van de grove fout bedoeld in artikel
35bis. Er moet alleen worden nagegaan of de verificatie van de handtekening de
vervalsing aan het licht zou gebracht hebben (Brussel, 2 april 1965, R. W.,
1965-66, 214; Pas., 1966, II, 103; Kh. Kortrijk, 10 januari 1967, Rev. Banque,
19K7~ s68).
cheque aan ioonder mag efdel's dariln l:iei aangeduide kantoor van
dezelfde bank uitbetaald worden, vanzelfsprekend op risico van de bank.
Het uitbetalend kantoor van ·de betrokkene bank is niet ontslagen van de verplichting na te gaan of de handtekening van de trekker overeenstemt met het specimen
van dehandtekening inhetbezitvande bank(Kh. Kortrijk, 10 januari 1967, l.c. ).

En

113. BETALING- CONTROLE DOOR DE BETROKKENE TE VERRICHTEN- NAZICHT
VAN DE EENZELVIGHEID VAN DE TOONDER - De bank is niet gehouden om bij
uitbetaling van een cheque aan toonder, zijn eenzelvigheid na te zien, noch
navraag te doen bij de trekker. Deze voorzorgsmaatregelen zijn niet verplicht
(Brussel, 2 april1965, R.W., 1965-66, 214).
Maar als het over een onregelmatig document gaat, is de bijzondere bescherming
die de cheque geniet, niet toepasselijk: door een betaling uit te voeren op een
valse schuldbekentenis zonder enig onderzoek betreffende de geldigheid van het
stuk of de identiteit van de begunstigde, heeft de kassier verzuimd de meest
elementaire voorzorgsmaatregelen te treffen (Brussel, 2 april 1965, l.c.).

114. BETALING - CONTROLE DOOR DE BETROKKENE TE VERRICHTEN - BEKWAAMHEID vAN TREKKER- De bekwaamheid van de toonder die de cheque ter
inning aanbiedt, dient niet onderzocht te worden, tenzij de onbekwaamheid van
de toonder zou ter kennis gebracht zijn van de betrokkene of de onbekwaamheid
moest opvallen (Kh. Kortrijk, 10 januari 1967, Rev. Banque, 1967, 580 met
voorafgaande noot van Liebaert, J.).
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115. BETALING-BEWIJS VANBETALING- De betrokk:ene die de cheque betaalt,
kan vorderen dat deze hem wordt uitgeleverd, voorzien van de kwijting van de
houder (art. 34 Chequewet).
De wet schrijft geen bijzondere voorwaarden voor m. b. t. de kwijting. De vermelding ,kwijting" is niet vereist. De handtekening op de rugzijde kan als kwijting
gelden (zie Kh. Gent, 25 april 1972, R.W., 1972-73, 815; Kh. Kortrijk, 10
januari 1967, Rev. Banque, 1967, 572; B .R.H., 1968, I, 324, impliciet).
De vermelding op de voorzijde van het effect ,Betaald Kredietbank N.Y.
Sysele'' met op de rugzijde de handtekening van de houder volstaat, ook al werd
deze vermelding door een ander kantoor aangebracht dan het kantoor waar de
cheque betaalbaar was (Kh. Gent, 25 april1972, R.W., 1972-73, 815).
116. BETALING- HERROEPING NA DE AANBIEDINGSTERMIJN- N a afloop van de
wette1ijke aanbiedingstermijn kan de cheque herroepen worden, behoudens de
strafrechtelijke sancties (art. 61, al. 4) en kan de trekker de betrokk:ene verbod
op1eggen om de cheque uit te beta1en ofwel kan hij de provisie terugtrekk:en of
blokk:eren (Kh. Namur, 18 november 1971, fur. Liege, 1971-72,231; Fredericq,
L.,Handboek, II (1978), nr. 977; VanRijn, J. enHeenen, J., Principes, IV, nr.
3007).
De herroeping van de cheque tijdens de aanbiedingsterrnijn begint s1echts effect te
sorteren na het verstrijken van de terrnijn (Rb. Brugge, 27 juni 1980, Bank Fin.
1981, 204).
117, BETALING VAN EEN HERROEPEN CHEQUE- VERHAAL VAN DE BANK OP DE
HODDER- Een bank had een tijdens de aanbiedingstermijn herroepen cheque, na
het verstrijken van de aanbiedingstermijn uitbetaald. Uit artike1 32, al. 2 Chequewet blijkt evenwe1 duidelijk dat na het verstrijken van de aanbiedingsterrnijn
door de betrokkene enkel nog mag betaa1d worden als de cheque niet herroepen is.
Door de herroepen cheque te beta1en na de aanbiedingstermijn heeft een onverschuldigde betaling p1aats gehad die de bank kan terugvorderen op de houder (Rb.
Brugge, 27 juni 1980, Bank Fin., 1981, 204).

118. BETALING- VERZET TEGEN BETALING VAN EEN CHEQUE- De prob1ematiek van de ge1digheid van het verzet tegen de betaling van een cheque tijdens de
aanbiedingsterrnijn is een kies probleem dat het voorwerp heeft uitgemaakt van
tegenstrijdige bes1issingen. De rechtbank van eerste aanleg te Brusse1 heeft zich
twee maa1 uitgesproken tegen de ge1digheid van een dergelijk verzet. Een eerste
maal was de provisie van een cheque geblokeerd om reden dat de geleverde
goederen ter betaling waarvan de cheque uitgeschreven was, niet conform waren
aan het beste1de (Kh. Brusse1, 19 november 1965, R.W., 1965-66, 1654). In een
tweede zaak was de cheque overhandigd aan een aftredende organisatieraadgever
,voor saldo voor aile rekening", geblokeerd wegens zijn voomemen een niet
concurrentiebeding na ontslag niet te eerbiedigen, wat grond op1everde voor een
aanspraak op een contractueel bedongen schadevergoeding (Rb. Brusse1, 23
december 1969, J.T., 1970, 175).
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De overwegingen uit dit laatste vonnis belichten duidelijk de beslissing.
De rechtbank is de mening toegedaan dat indien onder het vroeger recht dit een
omstreden vraag was, dit onder de nieuwe chequewet niet meer het geval is, en
haalt argumenten uit verschillende bepalingen van de chequewet en nl. artikel 29
waarnaar een in Belgie uitgegeven en betaalbare cheque binnen de acht dagen
moet worden aangeboden, artikel 31 die de aanbieding aan een door de regering
aangewezen verrekeningskamer als aanbieding ter betaling gelijk stelt; artikel 32
waarnaar de herroeping van de cheque eerst gevolg heeft na het einde van de
aanbiedingstermijn en tenslotte artikel40 dat een recht van regres voorziet o.m.
tegen de trekker.
Er dient op gewezen dat terzake, ondanks de bedreiging, de trekker uiteindelijk de
betrokkene geen verzet had betekend.
Een andere stem laat de rechtbank van koophandel te Antwerpen horen. Als
gevolg van een zeetransport dat niet kon worden verricht wegens weigering de
scheepshuur te betalen was een cheque als voorschot op de vrachten bedoeld,
zonder oorzaak; immers ingevolge het niet uitgevoerde zeetransport konden de
vrachten niet worden gei:nd.
De rechtbank meende dat de cheque een opdracht is gegeven door de trekker aan
de betrokkene om een bepaald bedrag op zicht aan de houder van de cheque te
beta1en, en een verbintenis in hoofde van de trekker alsmede in hoofde van de
gebeurlijke endossementen en avalgevers die tot gevolg heeft dat- zo de cheque
niet door de betrokkene gehonoreerd wordt - het bedrag waarvoor de cheque
uitgeschreven werd aan de houder ervan dient betaald. Doch voor de bestaanbaarheid van de aldus gegeven opdracht en ontstane verbintenissen dienen al de
vereisten vervuld te zijn die door de wet inzake overeenkomsten gesteld zijn in
verband met de toestemming, het voorwerp en de oorzaak. Een opdracht in een
cheque gegeven en de verbintenis voortvloeiende uit een cheque die hetzij zonder
oorzaak, hetzij wegens een vermeende of een ongeoorloofde oorzaak werd
getrokken, is onbestaande aldus de rechtbank (Kh. Antwerpen, 5 april 1974,
R.W., 1975-76, 1458).
In dezelfde lijn ligt de beslissing van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel (9 maart 1976, B.R.H., 1976, I, 252). C.A.T. had aan Transind
vrachtvervoer over de weg naar Teheran toevertrouwd tegen de prijs van
210.000fr. per reis. Transind stuurde de facturen op die betaalbaar waren aan
C.E.E.R., die we gens overdracht van schuldvordering gesubrogeerd was in de
rechten van Transind. Een cheque werd uitgeschreven voor de vijf volgende
vervoeren ten belope van 630.000 fr, na overhandiging van de vervoerdocumenten C.M.R. die , ,zogezegd'' ondertekend waren voor ontvangst door de bestemmeling in Teheran. Deze vervoerdocumenten bleken achteraf vals te zijn en de
goederen zich nog steeds in stapelplaatsen in Frankrijk te bevinden. C.A.T.
verwittigde telefonisch de betrokken bank dat zij zich verzette tegen de uitbetaling van de cheque van 630.000fr en bevestigde dit bij brief daar zij de regelmatigheid van de vervoerdocumenten in twijfel trok en legde klacht neer wegens
valsheid in geschriften. C.E.E.R. dagvaardde in kortgeding voor de voorzitter
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van de rechtbank van koophandel te Brussel om de opheffing te horen bevelen van
het verzet tot betalen van een cheque. De voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Brussel besliste de zaak in beraad te houden, tot er definitief
uitspraak werd gedaan over de strafvordering, omdat de beslissing van de strafrechter van aard zou kunnen zijn om de beschikking van het privaatrechtelijk
geding te bei:nvloeden. De moeilijkheid ontstaat in Belgie wegens gebrek aan
wettelijke regeling vanhet verzet. De Senaatscommissie wenst de betrokkene, de
beslissing over te laten of hij een verzet al of geen gevolg geeft. Van Rijn en
Heenen menen dat vermits de betrokkene-bank niet rechtstreeks gehouden is ten
opzichte van de houder, deze dan ook het recht en zelfs de plicht heeft om de
betaling van een cheque te schorsen wanneer het verzet rechtmatig voorkomt.
Door de cheque ondanks het verzet uit te betalen zou zij een fout begaan ten
opzichte van wie verzet aantekent. Integendeel door rekening te houden met een
niet rechtrnatig verzet zou de bank contractueel aansprakelijk kunnen gesteld
worden ten aanzien van de trekker, die door de houder wordt aangesproken
wegens denietbetalingvande cheque(VanRijn, J. enHeenen, J. ,Principes, IV,
nr. 3033).
Deze aangelegenheid is zeer kies. Vergeten we immers niet dat de cheque
betaalbaar is op zicht (art. 28). Zo de banken-betrokkenen al te vlug geneigd
worden om in te gaan op verzet tot betaling, dan zou dit de waarde van de cheque
als betaalmiddel in het gedrang brengen. Ons komt het voor dat de betrokkenebank met veel voorzichtigheid aan een verzet gevolg moet geven.
119. BETALING- LAATIIIDIGE VASTSTELLING VAN WEIGERING TOTBETALINGDe niet aanbieding van een cheque binnen de wettelijke termijn leidt in prinicipe
slechts tot verval van de chequerechtelijke verhalen (cf. Van Rijn, J. en Heenen,
J.,Principes, IV, nr. 3026). Nochdelaattijdigeaanbieding, nochdevaststelling
buiten de wettelijke termijnen van de weigering tot betaling, brengen als dusdanig
verval van het recht van verhaal tegen de trekker mee, tenzij in geval het
beschikbaar fonds zou verloren zijn ten gevolge van een feit waaraan de trekker
vreemd is (art. 40, laatste al. Chequewet; Kh. Namur, 18 november 1971, Jur.
Liege, 1971-72, 231; Fredericq, L., Handboek, II (1978), nr. 982).
120. BETALING- VERHAAL IN GEVALVAN NIET BETALING- VERPLICHTINGEN
vAN DE HODDER - De regresvordering van de houder tegen de trekker en de
andere chequeschuldenaars indien de cheque niet wordt betaald is aan twee
voorwaarden onderworpen: dat de cheque tijdig ter inning is aangeboden en dat
de weigering tot betaling wordt vastgesteld in de vorm en de termijn door de wet
bepaald (art. 40) (VanRijn, J. enHeenen, J., Principes, nr. 3040 e.v.; Fredericq,
L., Handboek, II, (1978), nr. 982).
Een beneficiaris had twee cheques aan zijn order uitgegeven, aan zijn bank ter
inning geendosseerd; deze had zijn rekening met de waarde van de cheques
gecrediteerd. De cheques werden evenwel door de betrokkene-bank onbetaald
teruggestuurd met verzoek ze terug te geven , ,in na inning''; de houder, zonder
de beneficiaris daarvan in kennis te stellen, stuurde ze enkele dagen later nog-
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maais naar de betrokkene op die ze terugstuurde met de vermelding , ,geen
dekking'' ; de houder stelde de beneficiaris daarvan in kennis en debiteerde zijn
rekening met de overeenstemmende bedragen.
Het hof van beroep had terzake beslist dat de bank-houder geen fout had begaan
om de reden dat de cheques haar teruggestuurd werden met verzoek ze terug in te
geven ,in na inning" en dat zij op dat ogenblik de weigering van betaiing niet had
kunnen doen vaststellen. Het hof van cassatie verbrak het arrest van het hof van
beroep. De cheques, tijdig aangeboden werden niet betaaid, vermits het terugsturen van een cheque met verzoek hem terug te geven ,in na-inning" beduidt dat
er bij de aanbieding ervan geen provisie is. De houder-bank had overeenkomstig
de artikelen 40 en 41 van de chequewet, de weigering van betaling binnen de door
de wet bepaaide termijn kunnen en moeten doen vaststellen, behalve indien de
endossant of de trekker haar had vrijgesteld van het naieven van de door deze
wetsbepaiingen voorgeschreven vormen en termijnen (Cass., 29 september 1972,
Arr. Cass., 1973, 116; Pas., 1973, I, 119; R.W., 1972-73, 1758; J.T., 1973,
235).

AFDELING

6

VERLOREN, GESTOLEN OF VERVALSTE CHEQUES

121. AANSPRAKELIJKHEIDSREGELING(art. 35bis)- Naar de Belgische chequewet draagt de eigenaar van een chequeboekje de aansprakelijkheid voor de orders
gegeven op de chequeformulieren uit zijn boekje. Hij draagt namelijk aile
gevolgen die voortvloeien uit het verlies, de diefstai of het verkeerd gebruik van
de formulieren. Slechts in twee gevallen is de aansprakelijkheid verlegd ofwel op
de betrokkene, wanneer de eigenaar van de cheque bewijst dat deze bedrog of
grove schuld te verwijten is, ofwel op de wettige geadresseerde, zo de cheque
verloren, gestolen of vervalst werd nadat deze hem heeft ontvangen (art. 35bis).
Het betreft hier een typische Belgische regeling, door de wetgever ingevoerd op
grond van de voorbehoudsbepalingen van de Conventie van Geneve (cf. Liebaert,
J., ,Recente rechtspraak inzake vermiste cheques", R.W., 1975-76, 167).
122. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR VAN DE CHEQUE - Het chequeboekje en de bankkaart van A worden in diens wagen gestolen. A doet onmiddellijk verzet bij de betrokkene bank tegen uitbetaling van de gestolen cheque, en
legt klacht neer wegens diefstal. De betrokkene bank belooft haar medewerking
ten einde het schadegeval zoveel mogelijk te beperken en brengt het verzet van A
op haar verzetlijst binnenland en verwittigt ook verscheidene buitenlandse banken. Desainietemin worden aile gestolen cheques bij verschillende buitenlandse
banken aangeboden en genegocieerd voor een bedrag van 335.420 fr. dat door de
betrokkene-bank op de rekening van A werd gedebiteerd. Daar A nog andere
bewerkingen deed reikte het debet van diens rekening hoven de 400.000 fr. Daar
de betrokkene bank tegen het verlies van eurocheques en eurochequekaarten is
verzekerd, ontvangt zij een vergoeding die zij krediteert t.o.v. A en vordert dan
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van A het debetsaldo. A weigert te betalen, aanvoerende dat de bank aansprakelijk is.
De rechtbank van koophandel te Hasselt (8 december 1976, R.W., 1976-77,
1525; T. Bank, 1979, 421) meent dat de bank geen bedrog of grove schuld kan
worden verweten, want zij heeft alles gedaan wat in haar macht was om de schade
te verminderen. Men kan niet van de bank eisen- aldus de rechtbank- dat zij
de banken van de hele wereld van de kwestieuze diefstal zou moeten inlichten.
Evenmin werd het bewijs gebracht dat de cheques verloren of vervalst werden
nadat de wettige geadresseerde ze had ontvangen. De eigenaar van de chequeformulieren en de chequekaart blijft dus op grond van artikel 35bis aansprakelijk.
Om bevrijd te zijn van zijn verantwoordelijkheid volstaat het niet dat de eigenaar
aangifte heeft gedaan van diefstal aan de wettelijke gestelde overheid.
Dit vonnis werd bevestigd bij arrest van hof van beroep te Antwerpen (13
december 1978, R. W., 1978-79, 2677; T. Bank, 1979, 424): die betoogt dat de
diefstal van de chequeboekjes samen met de bankkaart, niet als overmacht kan
worden ingeroepen; integendeel het is aan A's onvoorzichtigheid te wijten dat
samen met de chequeboekjes ook de bankkaart werd ontvreemd aangezien deze
stukken gezamelijk geborgen waren in de handtas die in argeloosheid in een
onbeheerd gelaten voertuig achtergelaten waren (in zelfde zin in gelijkaardige
zaak: Rb. Gent, 15 oktober 1979, Bank Fin., 1980, 547).
De bedragen lopen gewoonlijk niet zo hoog op. De gestolen cheques worden
meestal uitgegeven voor een bedrag dat lager ligt dan het bedrag van de Eurochequeovereenkomst, en aangeboden in een ander kantoor dan het kantoor waar
de rekening van de houder geopend is. Ondanks verzet vanwege de eigenaar,
draagt deze de gevolgen van de diefstal of de vervalsing tenzij grove fout van de
betrokkene (Rb. Brussel, 20 april1978, Bank Fin., 1980, 537, bevestigd door
Brussel, 18 maart 1980, Bank Fin., 1980, 539).
Deze uitspraken maken eenjuiste en billijke toepassing van de rechtsbeginselen.
De aansprakelijkheid van de eigenaar van de cheque werd ook weerhouden in een
veel kiesere zaak. In een kantoor waren chequeformulieren ontstolen. De diefhad
de handtekening van de zaakvoerder, gemachtigd om de cheque te tekenen, op
briefwisseling gei:dentificeerd en aan de hand van carbonpapier op de chequeformulieren doorgekalkt. Vervolgens was de cheque ter inning aangeboden in een
ander kantoor van dezelfde bankinrichting alwaar de cheque uitbetaald was. De
rechtbank van koophandel te Kortrijk (10 januari 1967, B.R.H., 1968, I, 325;
Rev. Banque, 967, 572 met noot Liebaert, J.) meende dat de bank geen grove
schuld kan worden verweten, omdat een normaal nazicht van de handtekening de
vervalsing niet aan het licht kon brengen. De aansprakelijkheid van de eigenaar
van de chequeformulieren werd dan ook op grond van artikel35bis weerhouden.
123. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANK- Wanneer begaat de bank-betrokkene
bedrog of een grove fout van aard haar aansprakelijkheid in het gedrang te
brengen voor uitbetaling van valse, verloren of gestolen cheques?
Begaat een zware fout de bank die een ongeldige cheque uitbetaalt terzake een
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niet gedagtekende cheque (Brussel, 2 april 1965, Pas., 1966, II, 103; R.W.,
1965-66, 214; Rev. Banque, 1966, 63).

124. Ingevolge een gevestigde bankpraktijk worden de cheques voor een bedrag
onder de 5.000fr uitbetaald in gelijk welk agentschap van de betrokkene bank
zonder verder nazicht. Het is voor de bankbediende van de verschillende agentschappen, in die omstandigheden onmogelijk om na te gaan of de handtekening
van de houder van de cheque overeenstemt met het specimen door de eigenaar
neergelegd op het kantoor waar zijn rekening werd geopend en deze handelswijze
kan niet als een grove fout van de betrokkene-bank worden weerhouden (Rb.
Brussel, 20 april1979, Bank Fin., 1980, 537 bevestigd door Brussel, 18 maart
1980, Bank Fin., 1980, 539; zie meer genuanceerde zienswijze: Brussel, 2 april
1965, I.e. enKh. Kortrijk, 10 januari 1967, B.R.H., 1968, I, 245 ;Rev. Banque,
1967, 572).
Werden evenmin als zware fout weerhouden:
- de betaling van een cheque aan een onbekwame; de bekwaarnheid van de
toonder die een cheque aanbiedt, dient niet onderzocht te worden, tenzij de
onbekwaarnheid van de toonder zou ter kennis gebracht zijn van de betrokkene of de onbekwaarnheid moest opvallen (Kh. Kortrijk, 10 januari 1967,
B.R.H., 1968, I, 325; Rev. Banque, 1967, 572).
- het niet nazien van de identiteit van de begunstigde bij een cheque aan toonder
(Brussel, 2 april 1965, Pas., 1966, II, 103; R.W., 1965-66, 214; Rev.
Banque, 1966, 63; Kh. Kortrijk, 10 januari 1967, I.e.; Kh. Brussel, 14 mei
1979, Bank Fin., 1980, 119).
125. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANK- EXONERATIEBEDING- Het beding
waardoor de bank alle verantwoordelijkheid afwijst, voortvloeiend uit het onregelmatig gebruik van chequeformulieren die uit het bezit van de client zijn geraakt
ten gevolge van verlies, diefstal of enige andere oorzaak, sluit de verantwoordelijkheid van de bank voor grove schuld van haar ondergeschikte niet uit. In casu
was een niet gedagtekende cheque met valse handtekening uitbetaald geworden.
Een niet gedagtekende cheque is geen cheque doch een onregelmatig document,
waarop de bijzondere bescherming welke de cheque geniet als betaalmiddel niet
toepasselijk is. De bankbediende had dus een betaling uitgevoerd op een valse
schuldbekentenis, zonder de minste voorzorgen te nemen ten opzichte van de
geldigheid van het stuk of de identiteit van de begunstigde (Brussel, 2 april1965,
Pas., 1966, II, 103; R.W., 1965-66, 214; Rev. Banque, 1966, 63).
126. GEEN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE EIGENAAR TEGEN DE HODDER- B is het
slachtoffer van een diefstal waarbij chequeboekje en bankkaart haar ontstolen
worden. Zij legt klacht neer we gens diefstal en tekent verzet aan bij haar bank. De
dief vult een cheque in, maakt de handtekening van B na en overhandigt deze
cheque ter betaling aan een handelaar. De handelaar biedt de aldus vervalste
cheque ter betaling aan de bank aan, die betaling weigert wegens het verzet dat
door haar klant werd gedaan. De handelaar dagvaardt B in betaling van de
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cheque. Bij vonnis van de vrederechter van St.-Pieters-Woluwe van4 april1975
(geciteerd door Dal G.A. in J.T., 1977, 689) wordt de vordering ingewilligd bij
toepassing van artikel 35bis.
In graad van beroep wordt deze uitspraak terecht hervormd door de burgerlijke
rechtbank te Brussel (20 juni 1977, J.T., 1977, 697). De rechtbank overweegt dat
artikel35bis een restrictieve betekenis heeft en complementair aan artikel35, om
de toestand te verduidelijken van de trekker bij wie de bankbetrokkene, die een
valse cheque heeft uitbetaald, terugbetaling zal bekomen van de voorgeschoten
bedragen (cf. Van Rijn, J. en Heenen, J., Principes, II, nr. 3056 tot 3060). Het
vonnis verwijst naar de artikelen 15 en 16 van de wet op de Postcheque, en
redeneert naar analogie. Aldus beslist het dat artikel 35bis niet toepasselijk is
wanneer betaling van een betwiste cheque niet werd uitgevoerd ingevolge verzet
tot betaling aan de betrokkene door de titularis van de bankrekening.
Deze rechtspraak dient goedgekeurd. Met Dal menen we inderdaad dat artikel
35bis slechts betrekking heeft op het risico dat voortvloeit uit de betaling van een
valse of vervalste cheque (Dal, G.A., ,La responsabilite des proprietaires de
carnets de cheques en cas de perte, devol oud'emploi abusif", J.T., 1977, 689).
· Wij kunnen ons dus niet verenigen met de zienswijze van De Vroede, die meent
dat artikel35bis extensief moet gei"nterpreteerd worden, wat betekenis zou geven,
meent hij, aan artikel 21 (De Vroede, P., De cheque, nr. 207). Artikel 35bis is
ingelast in het hoofdstuk over de aanbieding tot betaling. Het mag niet los worden
bekeken van artikel35. Het heeft duidelijk betrekking op de risicoregeling voor
betaalde orders gegeven op chequeformulieren, doch kent geen rechtstreekse
vordering toe aan de beneficiaris van zulke orders tegen de eigenaar van het
chequeboekje, wanneer de cheque onbetaald is gebleven ingevolge een tijdig
verzet van deze laatste, van een van de ondertekenaars of van een buiten bezit
gestelde houder. Artikel21 waamaar De Vroede refereert beschermt inderdaad de
houder te goeder trouw van een verloren cheque, niet hij die in betaling een valse
of vervalste cheque heeft aanvaard. De hypothese van artikel 21 betreft een
rechtsgeldig door de titularis van een chequeboekje gecreeerde cheque die achteraf verloren is gegaan. De term , ,cheque'' hier gebruikt is daar het beste bewijs
van, daar waar artikel 35bis het niet heeft over ,cheque", doch over ,orders
gegeven op de chequeformulieren uit zijn boekje.
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127.

PROTESTATIEAKTE GEEN VOORWAARDE TOT HET INSTELLEN VAN EEN

Naar de artikelen 58 tot 60 Chequewet, kan hij die
onvrijwillig en toevallig buiten bezit van een cheque is gesteld en geen ander
exemplaar kan vertonen, betaling van de vermiste cheque vragen en verkrijgen
krachtens een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van koophandel,
mits hij van zijn eigendom doet blijken en tegen borgstelling (art. 58). Deze
artikelen zijn evenwel verward (cf. De Vroede, P., De cheque, nr. 313 e.v.).

RECHTSVORDERING -
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Een cheque op de C.E.R.A. getrokken was door de beneficiaris aan zijn bank ter
directe creditering ingegeven; de bank stuurde per post de cheque ter incasso aan
de C.E.R.A. doch hij geraakte zoek. Dit blijkt niet zo zelden voor te vallen (cf.
Liebaert, J., ,Recente rechtspraak inzake venniste cheques", R.W., 1975-76,
1167).
De bank dagvaardde om het bedrag van de vermiste cheque bij de C.E.R.A. ten
laste van de trekker op te trekken. C.E.R.A. wierp op dat de bank haar rechten op
uitbetaling verloren had omdat zij verzuimd had een akte van protestatie op te
stellen zoals bepaald bij artikel59 Chequewet. De voorzitter van de rechtbank van
koophandel te Antwerpen (26 juni 1975, R.W., 1975-76, 1198) besliste dat het
niet vervullen van deze pleegvormen geen verval van rechten tot gevolg heeft.
128. TERUGBETALING VAN VERMISTE CHEQUE OP GROND VAN VERMOGENSEen cheque getrokken op de A.S.L.K.
waarop de K.B. rechtstreeks krediet had verleend, ging verloren; Noch vanwege
de trekker, noch vanwege de A.S.L.K. kon betaling bekomen worden. De K.B.
dagvaardde de trekker in betaling. Deze hield voor dat de bank het bewijs moest
leveren dat zijn rekening niet gekrediteerd was met het bedrag. De vrederechter
oordeelde terecht dat het bewijs van een negatieffeitniet kon worden gebracht en
veroordeelde de trekker op grand van het gemeen recht van de vermogensverschuiving zonder oorzaak. Het geding werd tussen handelaars gevoerd waar
het bewijs door vermoedens kan worden aangebracht: inderdaad, de bank die een
cheque genegocilierl
niet betaaid) nadoiider vooroehouu van goede atloop
bevindt zich dus in de toestand van een persoon die met eigen penningen
andermans schuld heeft betaald (Vred. Zinnick, 27 mei 1975, J.T., 1975, 501
met noot).
VERSCHUIVING ZONDER OORZAAK-

(en
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129.

POSTOVERSCHRIJVING -

JURIDISCHE AARD VAN HET OPTREDEN VAN HET

Het bestuur van de postcheque is de lasthebber van ieder van de
aangeslotenen en treedt als dusdanig op wanneer het een overschrijving boekt van
rekening op rekening, en de uittreksels ervan ter hand stelt en de bevestigende
mededelingen verzendt (Rb. Brussel, 19 december 1962, J.T., 1966, 136 en
Brussel, 1 december 1964, Pas., 1965, II, 269 in zelfde zaak).
Het hof van beroep te Brussel heeft zich tevens uitgesproken in een volgend
interessant geval. Een vennootschap D. geeft aan het Bestuur der Postcheque,
alwaar zij een rekening bezit, een giro-opdracht om haar rekening te debiteren
met 50.000fr ten voordele van de P.C.R. van Bank Dep. met mededeling dat de
overboeking geschiedt voor rekening van V. , die daar een rekening heeft. De dag
waarop de Bank Dep. het creditbericht ontvangt van het Bestuur der Postcheque
maar v66r dat ze de 50.000 fr op de rekening van V. heeft geboekt vraagt D. haar
telefonisch de opdracht tot affectatie van de 50.000fr op rekening van V. als
BESTUUR -
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nietig en onbestaand te willen beschouwen en haar de 50.000fr te willen laten
terugvorderen. De 50.000fr werden desondanks door Bank Dep. op het krediet
van de rekening van V. geboekt.
Het hof van beroep te Brussel geeft de bank gelijk. De overschrijving moet als de
overhandiging van een geldsom worden beschouwd.
Indien het Bestuur der Postcheque als de opdrachtgever van de vennootschap
dient beschouwd, dan is de bank niet opgetreden als lasthebber van de opdrachtgever, maar wel als lasthebber van haar klant. Zij mocht dit recht niet verzaken
zondertoestemming vanhaarklant (Brussel, 29 januari 1965, Pas., 1966, II, 36;
Rev. Gen. Enr. Not., 1967, 315).
Van Rijn J. en Heenen J. (,Examen de jurisprudence", R.C.J.B ., 1972, 400,
nr. 55) keuren deze rechtspraak goed, doch menen dat de verhouding tussen de
bank en haar client niet door de lastgeving zijn beheerst maar dat de bank
gehouden is op grand van bewaargeving. Dit is ook de thesis van de rechtbank van
koophandel te Nijvel in een vonnis van 24 januari 1977 (f. T. , 1977, 458).

130. POSTOVERSCHRIJVING-BEWIJSKRACHT- De documenten die uitgaan van
de postcheque, die als lasthebber van iedere van de aangeslotenen, van dezen
opdracht heeft gekregen om te betalen en te ontvangen, zijn, omwille van de
vertegenwoordiging, tegenstelbaar aan de wederpartij; zij zijn een begin van
bewijs door geschrift (Rb. Brussel, 19 december 1962, J.T., 1963, 136, bevestigd door Brussel, 1 december 1964, Pas., 1965, II, 269).
Deze stelling wordt aangevochten door Van Rijn J. en Heenen J. (,Examen de
jurisprudence; Titres negociables, operations de bourse, operation de banque",
R.C.J.B., 1972, nr. 55,400 e.v.) die zich afvragen ofhet de rekeninguittreksels
en het bericht van debet door het bestuur aan de opdrachtgever opgestuurd is die
het begin van bewijs door geschrift uitmaakt, wat volgens hen moeilijk aanvaardbaar is vermits deze documenten enkel de verantwoording zijn van de
uitvoering van het mandaat door de lasthebber.
De overschrijving evenals de overhandiging van een sam geld kunnen ten hoogste
als een eenvoudig vermoeden worden beschouwd.
131. POSTCHEQUE- AANSPRAKELIJKHEID VOOR NALATIGHEID VAN PERSONEEL
was gemachtigd om, onder
zijn handtekening, overschrijvingen en assignaties uit te schrijven op de rekening
die de firma die hem tewerkstelde had bij het Bestuur der Postcheque tot een
maximumbedrag van 10.000 fr. Het Bestuur der Postcheque had van deze beperking kennis gekregen. Desondanks werd een cheque door de bediende ten
bedrage van 100.000 fr uitgevoerd. Het Bestuur van de Postcheque is aansprakelijk gesteld voor de nalatigheid van zijn personeel bij de controle en de uitvoering
van de opdracht (Rb. Turnhout, 24 november 1971, R.W., 1972-73, 232).
BIJ UITVOERING VAN DE OPDRACHT- Een bediende

132. POSTCHEQUE NIET VOOR ENDOSSEMENT VATBAAR- De postcheque is niet
vatbaar voor endossement (Wet 2 mei 1956, art. 2). Indien het Bestuur der
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Postcheque het endossement duldt, dan doet deze gedogenheid geen enkele
verbintenis ontstaan in hoofde van wie de cheque heeft uitgegeven (Luik, 18
maart 1970, Pas., 1970, II, 147; B.R.H., 1973, I, 149).

133. VERLOREN, GESTOLEN OF VERVALSTE POSTCHEQUEDOCUMENTEN. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE HODDER VAN EEN POSTCHEQUEREKENING- Artikel15
van de wet van 2 mei 1956 op de postcheque voorziet dat de houder van een
postcheque aansprakelijk is voor de orders gegeven op de postcheque of postoverschrijvingsformulieren die hem door het Bestuur zijn bezorgd. Hij draagt namelijk alle gevolgen die voortvloeien uit het verlies, de diefstal of het verkeerd
gebruik van de postcheque- of postoverschrijvingsformulieren.
Houdt deze tekst vrijstelling in van aansprakelijkheid voor het Bestuur der
Postcheque en in welke mate en meer bepaald in geval van grove fout?
De rechtsleer stelt dat artikel15 de aansprakelijkheid in geval van grove fout niet
uitsluit (Van Rijn, J. enHeenen, J., Principes, IV, o.c., nr. 3089; Fredericq, L.,
Handboek, II (1978), nr. 1005; De Vroede, P., De cheque, nr. 359). De
rechtspraak is verdeeld. Het hof van beroep te Brussel stelt dat enkel de grove fout
het Bestuur het recht ontneemt om zich te beroepen op de aansprakelijkheidsvrijstelling (Brussel, 11 maart 1960, Pas. , 1960, I, 126 hervormtKh. Brussel, 21
januari 1952, J.C.B., 1959, 268; Brusse1, 11 maart 1960, Pas., 1961, II, 126;
J.C.B., 1962, 88; zie ookKh. Brussel, 24 februari 1975, B.R.H., 1976, I, 61).
De rechtbank van koophandel te Brussel in een sterk gemotiveerd vonnis Vl!ll 7
mei 1974 (B.R.H., 1974, 261) stelt daarentegen dat de aansprakelijkheidsvrijstelling zelfs in geval van grove fout toepasselijk is; enkel in geval van bedrog
zou het Bestuur aansprakelijk zijn.
Deze gevallen betreffen meestal de betaling van cheques met valse handtekening.
De oppervlakkige controle van de handtekening wordt niet als een grove fout
aangemerkt (Kh. Brussel, 7 mei 1974, B.R.H., 1974, 261); de uitbetaling van
een cheque bij gebrek aan overeenstemming tussen de handtekening en het
specimen werd evenmin als een grove fout aangemerkt (Brussel, 11 maart 1960,
Pas., 1961, ll, 126).
De rechtbank van koophandel te Brussel (24 februari 1975, Rev. Banque, 1976,
221, B.R.H., 1976, I, 61) gaatzelfs verderwaarhetsteltdatde aansprakelijkheid
van de houder van postchequerekening niet beperkt is ten aanzien van het Bestuur
der Postcheque doch zich uitstrekt tot derden die een met een valse handtekening
voorziene postcheque zouden aanvaard hebben.
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134. VERLIES DOOR BANKIER - AANSPRAKELUKHEID - Een wisselagent had
reischeques ontvangen van American Express om aan zijn klienten te verkopen.
De reischeques verdwenen spoorloos uit zijn kantoor. Ingevolge de tussen Arne1152
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rican Express en de wisselagent afgesloten overeenkomst dient deze laatste de
cheques te bewaren en hieraan dezelfde zorg te besteden als aan zijn eigen zaken.
De verbintenis die de wisselagent of de bankier op zich neemt is een middelenverbintenis en geen resultaatverbintenis. Daar terzake geen fout in hoofde van de
wisselagent werd bewezen werd deze niet aansprakelijk gesteld (Kh. Luik, 25
november 1977, fur. Liege, 1977-78, 127).
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