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1. INLEIDING: ALGEMENE BESCHOUWINGEN

1. Omstreeks het einde van de jaren vijftig en in het begin van de
jaren zestig ontstond en ontwikkelde zich vooral in de Europese
financiele centra een markt waarbij tegoeden in dollar (resp. andere
munten zoals o.m. de D.M.) werden geplaatst bij buiten de Verenigde Staten (resp. de B.R.D. of andere Ianden, naargelang de munt)
gevestigde banken(1).
Deze markt nam grote uitbreiding tijdens de jaren zeventig en het
begin van de jaren tachtig, zodanig dat men zonder meer kan stellen
dat deze ,eurodeviezenmarkt" mondiale dimensies heeft aangenomen en ook verspreid is in niet-Europese financiele centra (o.m.
Singapore(2), Hong-Kong, Midden-Oosten, ,Offshore-centra" zoals de Bahamas, de Cayman-eilanden e.a.).
De eurodollar (en, naar analogie, ieder ander eurodevies) kan worden omschreven als een tegoed in V.S.-dollar, aangehouden bij een
(I) Het feit dat de buiten de Verenigde Staten gevestigde markt voor dollars tijdens de
aanvangsfase aileen in Europa was gevestigd, alsook de algemeen verspreide aanvaarding van
de term ,eurodollar", ,eurodollarmarkt" (en, naar analogie, eurodevies, eurodeviezenmarkt,
euro-DM enz.) pleiten voor het gebruik van het prefix ,euro", ook als dit betrekking heeft
op buiten Europa gevestigde markten: zie o.m. VANES, F.R. en VERHEIRSTRAETEN, A., De
geld- en kapitaalmarkt, l, Leuven, Acco, 1978, 374-375; DEWEIRDT, E., ,Controle van de
Euro-deviezenmarkt", Bank Fin., 1980, Cahier 7, 123; CARREAU, D., JurLLARD, P. en
FLORY, Th., Droit international economique, Parijs, L.G.D.J., 1980, 173; MANN, F.A.,
,Zahlungsprobleme bei Fremdwiihrungsschulden", SJIR, 1980, 97; B.I.B., Jaarverslagen
sedert 1964: aparte rubriek: Marche des euro-devises.
(2) In dat verband wordt de term ,Asian-dollar-market'' gebruikt: zie o.m. BHATTACHARYA,
A.K., The Asian dollar market, New York, Praeger Publishers, 1977, 110 p.; NARPATI, B.,
,Le marche du dollar Asiatique", Banque, 1977, 403-404.
De uitbreiding van de eurodollarmarkt naar buiten Europa gevestigde financHlle centra doet
het terminologisch probleem ontstaan bij het gebruik van het prefix ,euro". Rekening
houdend met deze uitbreiding buiten Europa kan de term ,xeno-dollarmarkt" (en, naar
analogie, xenodevies, xenodeviezenmarkt) als alternatief worden vooropgesteld (zie o.m.
BELLIS, M., Credits ii moyen terme en eurodevises, Studiecentrum voor Bank- en
Financiewezen, Reeks voordrachten, nr. 259, 1976, 5-6; SARMET, M., ,Europe et
Euromarches", Banque, 1977, 656; DUFLOUX, C., ,Euro-banquiers et euro-capitaux",
Banque, 1980, 44.
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buiten de Verenigde Staten gevestigde bank overeenkomstig de op de
eurodeviezenmarkt geldende voorwaarden en gebruiken en uitgeleend overeenkomstig de op deze markt geldende voorwaarden en
gebruiken door een buiten de Verenigde Staten gevestigde bank hetzij
rechtstreeks, hetzij langs de interbankenmarkt, aan een kredietnemer, andere dan een bank.
Het geheel van de verrichtingen (opname van tegoeden, toekenning
van kredieten) in dollar door buiten de Verenigde Staten gevestigde
banken kan worden omschreven als de eurodollarmarkt. In die
optiek is deze markt parallel aan de nationale dollarmarkt in de
Verenigde Staten.
2. In het raam van dit artikel zal aileen aandacht worden besteed aan
bepaalde juridische aspecten van de consortiumkredieten in eurodeviezen. Het is uiteraard niet mogelijk om alle aspecten van deze
materie hier te behandelen(3).
Deze bijdrage heeft aileen tot voorwerp een aantal juridische aspecten te bespreken die verb and houden met de consortiumstructuur.
De juridische analyse is in hoofdzaak gebaseerd op documenten
(telexberichten en kredietovereenkomsten) die door de internationale
bankengemeenschap worden gebruikt bij de contractuele uitbouw
van deze kredieten. Het gebruik van deze documenten is niet aileen
verantwoord omdat op die wijze het best de internationale praktijk
terzake kan worden verwoord en bestudeerd, maar ook omdat zij als
de meest relevante bron van studiemateriaal kunnen worden beschouwd(4). Het is uiteraard aileen mogelijk om de courante, gebruikelijke praktijk inzake contractuele uitbouw te volgen. Met uitzonderlijke clausules, of met wijzigingen die deze clausules eventueel
onder invloed van bepaalde omstandigheden nog kunnen ondergaan,
kan vanzelfsprekend geen rekening worden gehouden.
(3) Voor een meer uitvoerige analyse, met o.m. aandacht aan de eigenheid van de eurodollar,
de interbankenmarkt, de controle van de eurodeviezenmarkt, de precontractuele fase, a! of
niet toepasselijkheid van effectenreglementering (met inbegrip van de Amerikaanse), juridische
aspecten van het bankenconsortium en van de kredietverlening in eurodeviezen, het op de
kredietovereenkomst toepasbaar recht, met o.m. een analyse van de gelding van
wisselreglementering: BRAECKMANS, H., Juridische aspecten van consortiumkredieten in
eurodeviezen, doctoraatsproefschrift, Universitaire Instelling Antwerpen, 1983, 999 p. +
bijlagen. Bovengenoemde studie zal in boekvorm w:orden gepubliceerd bij Maarten Kluwer's
Internationale Uitgeversonderneming N.V., Somerstraat 13-15 te 2018 Antwerpen.
(4) Tot op heden- en voor zover ons bekend- bestaat geen rechtspraak met betrekking
tot de consortiumkredieten in eurodeviezen. De verder gereleveerde casussen inzake
Colocotronis en inzake Michigan National Bank of Detroit v. Citibank zijn Amerikaanse
casussen, die weliswaar een invloed (kunnen) hebben op de contractuele uitbouw van het
consortiumkrediet in eurodeviezen, doch die anderzijds aileen specifieke aspecten van
Amerikaans recht aan de orde brengen.
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De hiernavolgende analyse werd gemaakt vanuit het , ,continentaal
recht" (vnl. Belgisch en Frans recht) en in een aantal gevallen het
Brits recht. Deze keuze is verantwoord omdat vele kredieten door in
deze landen gevestigde banken worden verleend en omdat in de
kredietovereenkomst een rechtskeuzebeding van Brits (eventueel
Frans of Belgisch recht) wordt opgenomen. Voor aspecten van
internationaal privaatrecht (de rechtskeuze door partijen, met o.m.
aanduiding van de noodzaak hiervan en de relativering van het
belang van de rechtskeuze alsook het toepassingsgebied van het door
partijen gekozen recht, met o.m. de toepassing van de lex contractus
en de toepasselijkheid op de kredietovereenkomst van een ander
recht dan het door partijen gekozen recht met o.m. een analyse van
de problematiek van bekwaamheid van partijen, de lex monetae en
de wisselreglementering, met inbegrip van een analyse van artikel
VIII 2b van het IMF-Akkoord) kan worden verwezen naar een meer
uitgebreide studie (5).
3. Overigens weze beklemtoond dat hier slechts een deelaspect van
de eurodeviezenmarkt wordt besproken. De euro-obligatiemarkt en
de juridische as pecten van de uitgifte van euro-obligaties worden niet
behandeld (6). Ben analyse van het bankdeposito in eurodeviezen,
met een bespreking van de algemene voorwaarden van de (euro)bank, de kwalificatie van de verhouding tussen deposant en
eurobank (met inbegrip van een analyse van de depositocertificaten),
het op de depositoverhouding toepasselijk recht e.a. worden eveneens buiten beschouwing gelaten(7).
Ben grondige analyse van de economische aspecten van de consortiumkredieten zoals o.m. het al of niet inflatoir karakter van deze

(5) BRAECKMANS, H., o.c., 773-841.
(6) Twee proefschriften werden reeds gewijd aan de juridische aspecten van de uitgifte van
euro-obligaties: HoRN, N., Das Recht der internationalen Anleihen, Frankfurt am Main,
Athenlium Verlag, 1972, 572 p.; JACQUEMONT, A., L'emission des emprunts
euro-obligataires, Parijs, Librairies Techniques, 1976, 509 p.
(7) Zie o.m. FREYMOND, P ., ,Questions de droit bancaire international", Rec. Cours, 1970,
III, 46-47; DACH, J., ,Legal nature of the Euro-Dollar", Am J Comp L, 1964, 35-37;
NATERMANN, E., Der Eurodollarmarkt in rechtlicher Sicht, Baden-Baden, Nomos, 1977, 68
en 71-72.
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kredieten, het multiplicator-effect e.a. vallen buiten het raam van een
juridische stu die en worden om die reden niet behandeld(8).
2. HET CONSORTIUMKREDIET IN EURODEVIEZEN: OMSCHRIJVING
EN KENMERKEN

4. Verscheidene factoren hebben ertoe geleid dat deze kredietvorm
op het einde van de jaren zestig op de eurodeviezenmarkt ingang
vond(9).
Een zeer belangrijke factor was de stijgende behoefte van de industrie
en van de overheid aan krediet op middellange termijn: de snelle
economisehe groei in de j aren zestig noodzaakte tot financiering van
handel en van investeringen. De invoering van automatisatie in de
industrie, de explosie in de transportsector (o.m. de financiering van
de Noordzeeprojecten zoals b.v. het Ekofisk-project) en, sedert
1973, het vooral tengevolge van de oliecrisis toegenomen tekort op
de betalingsbalans, creeerden een stijgende behoefte aan krediet op
middellange termijn(lO). Aan deze stijgende kapitaalbehoeften kon
niet steeds in het eigen land worden voldaan wegens beperkende
maatregelen op de kapitaaluitvoer en vooral wegens de beperktheid
of krapheid van deze markten in verhouding tot de enorme vraag
naar krediet(ll).

(8) Zie o.m. Me KENZIE, G.W., ,Key issues facing the Euromarkets in the 1980's", Bank
Fin., 1981, 89-101; GHESQUIERE, B., ,Eurocurrency markets, a critical survey", Tijdschrift
voor Economie, 1977, nr. 1, 21-37; DUFEY, G. en GIDDY, I.H., The international money
market, New Jersey, Prentice-Hall, 1978, 283 p., o.m. 169-177; DEALTRY, M., ,La
concertation internationale et le marche des euro-monnaies'', in Les euro-credits, Colloquium
Dijon, oktober 1980, BLAISE, J.B., FOUCHARD, Ph. en KAHN, Ph. (ed.) I, Parijs, Librairies
Techniques, 1981, 354 en 358-368 (hierna afgekort als BLAISE, J.B. (ed.); DuFLoux, C. en
MARouucr, L., ,A propos des euro-credits: le coefficient multiplicateur", Banque, 1981,
417-423 en 549-556.
(9) Zoals bij iedere analyse van ontstaansgronden is het ook in deze analyse soms moeilijk
oorzaak en gevolg uit elkaar te houden.
(10) ROBINSON, S.W. Jr., Multinational banking, Leiden, Sijthoff, 1972, 200; VANES, F.R.
en VERHEIRSTRAETEN, A., o.c., I, 429; HAMBERSIN, M., ,Quelques remarques sur
I' evolution recente du marche des euro-credits", Bank Fin., 1978, 211-212.
(11) Zie o.m. EINZIG, P., Roll-over-credits, the system of adaptable interest rates, Londen,
Macmillan, 1973, 9.
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De euro-obligatiemarkt, die zich ontwikkelde sedert 1963 (datum van
uitvaardiging van de ,Interest Equalization Tax"(12)) bleek niet
geschikt te zijn om aan alle behoeften voor krediet op lange termijn
te voldoen(l3).
Ook aspecten, eigen aan de structuur van het krediet in eurodeviezen,
brachten kredietnemers tot deze kredietvorm. Voor sommigen onder
hen waren de termijn op de euro-obligatiemarkt te lang. De hoge
graad aan flexibiliteit van deze kredieten, waarbij opname mogelijk
is naargelang van de kredietbehoefte, was tevens een belangrijke
factor(14).
Wegens de grote fluctuaties van de rentevoeten op het einde van de
jaren zestig en in het begin van de jaren zeventig werd de techniek
ingevoerd waarbij geldmiddelen op korte termijn door middel van
het wentelmechanisme (revolvingcredit) en de variabele rentevoet
werden omgezet in kredieten op middellange termijn. De grote
doorbraak van het wentelkrediet situeert zich in die periode(15). Ook
bestond op de eurodeviezenmarkt een voorkeur van de beleggers
voor beleggingen op korte termijn, waardoor het wentelkrediet het
aangewezen middel was, niet alleen om de fluctuaties van de rentevoeten op korte termijn te ondervangen, maar ook om de discrepantie tussen het aanbod van gelden op korte termijn en de vraag naar
kapitalen op middellange (of zelfs lange) termijn met mekaar te
verzoenen.

(12) De .,Interest Equalization Tax", werd op 2 september 1964 door het Congres
aangenomen en had terugwerkende kracht tot 2 juli 1963: Interest Equalization Tax, P.L.
88-563, 2 september 1964, retroactive to 18 july 1963, I.R.C. § 4911; zie aangaande de I.E.T.
o.m. CARREAU, D., .,The Interest Equalization Tax", Journal of World Trade Law, 1968,
47-88; 0BERREIT, W.W., .,Financing American investments in foreign nations, the United
States Government's regulations of foreign direct investments and the Interest Equalization
Tax", in Les emissions de titres de societes en Europe et aux Etats-Unis, INSTITUT D'ETUDES
EUROPENNES DE L'UNIVERSITE DE BRUXELLES (ed.), Brussel, Presses Universitaires de
Bruxelles, 1970, 143-165; VAN GERVEN, W ., .,De uitbouw van een Europese kapitaalmarkt",
Rev. Banque, 1965, 165 en 178-179.
(13) De uitgifte van euro-obligaties was in een aantal gevallen niet mogelijk omdat de emittent
onvoldoende groot was of niet voldoende kredietwaardig om op de euro-obligatiemarkt te
worden geaccepteerd: BLONDEEL, J.L., Revolvingkredieten in eurodeviezen, Studiecentrum
voor Bank- en Financiewezen, Reeks voordrachten, 1973, nr. 205, 9; VANEs, F.R. en
VERHEIRSTRAETEN, A., o.c., I, 429.
(14) VANES, F.R. en VERHEIRSTRAETEN, A., o.c., I, 430.
(15) Zie o .m. HERRENSCHMIDT, J. L., .,Presentation des euro-credits", in BLAISE, J.B. (ed.),
30.
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5. Op grond van de door verscheidene auteurs(16) reeds aangebrachte aspecten van definiering en op basis van de contractuele praktijk
bij de uitbouw van consortiumkredieten in eurodeviezen, kan worden voorgesteld deze kredieten te omschrijven als volgt: consortiumkredieten in eurodeviezen zijn kredietlijnen op middellange (of lange)
termijn, opgenomen door de kredietnemer onder de vorm van tot de
eindvervaldag hernieuwbare voorschotten op korte termijn (meestal
zes maanden), toegestaan door een consortium van banken die de
werkmiddelen hiertoe opnemen op de eurodeviezenmarkt en uitgedrukt in een munt die in de regel verschilt van de nationale munt van
de kredietverlenende banken(17).
6. Het consortiumkrediet in eurodeviezen kan zich onder verschillende modaliteiten voordoen. De door bepaalde banken ingevoerde
innovaties, de door negotiatie gewijzigde clausules van de kredietovereenkomst en de zich steeds wijzigende marktomstandigheden
bieden hiervoor onder meer een verklaring.
Niettemin zijn een aantal kenmerken en methoden gemeen aan
dergelijke kredieten. De voornaamste gemeenschappelijke kenmerken van het consortiumkrediet in eurodeviezen zijn: (a) de munteenheid nl. het eurodevies (meestal de eurodollar, en in mind ere mate
de euro-D.M. of andere eurodeviezen). Ook worden sommige kredieten toegekend in ECU(l8); (b) de duurtijd nl. middellange termijn,
gewoonlijk vijf tot acht jaar(l9); (c) de variabele rentevoet, waarbij
meestal als basis de LIBOR (London Interbank Offered Rate) wordt
genomen. Omwille van de schommelingen van de LIBOR en omwille
van het feit dat de LIBOR in principe kan verschillen van bank tot
(16) Zieo.m. de definitievanBLONDEEL, J.L., o.c., 7-8; VANES, F.R. en VERHEIRSTRAETEN,
A., o.c., I, 433; MILLER, A., ,Internationale kredietverlening", T. Bank, 1975, 611; PILLE,
G., ,Prudentieel toezicht op de deviezenverrichtingen van de in Belgie gevestigde banken",
Bank Fin., 1981, 246; SorcHOT, J., ,Le risque d'intermediation sur le marche des
euro-devises", in BLAISE, J.B. (ed.), 282; O.C.D.E., ,Etude speciale", Tendances des
marches des capitaux, nr. 22, juni 1982, 1-2; JACQUEMONT, A., ,Le contrat d'euro-credit,
un contrat a contenu variable", J. Dr. Int., 1979, 35.
(17) BRAECKMANS, H., o.c., 167.
(18) De toekenning van het krediet in eurodeviezen heeft een aanzienlijke weerslag op de
juridische aspecten van de kredietovereenkomst en op de in deze overeenkomst opgenomen
clausules (o.m. inzake de plaats van terbeschikkingstelling en terugbetaling van het krediet en
de clausules inzake de wijziging van de kredietovereenkomst tengevolge van bepaalde
omstandigheden). Aangaande een statistiek met betrekking tot de interestvoet van de kredieten
in eurodollar: WILLIAMS, R.C. en JoHNSON, G.G., International capital markets,
developments and prospects 1982, IMF, Paper no 14, Washington D.C., juli 1982, 7.
(19) Aangaande een statistiek over de evolutie van de duurtijd: WILLIAMS, J.C. en JoHNSON,
G.G., o.c., 7. De duurtijd wordt o.m. belnvloed door de stijgende concurrentie tussen banken
en de nood van de kredietnemers (evolutie naar langere duurtijden) en door crisissituaties (b. v.
Herstatt-crisis in 1974, moeilijkheden bij de terugbetaling, vnl. sedert midden 1982: evolutie
naar kortere duurtijden).
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bank, wordt in de kredietovereenkomst met het oog op de bepalirig
van de rentevoet het systeem van de referentiebanken ingevoerd: op
het einde van iedere tussentijdse periode (meestal om de zes maanden) wordt aan enkele in de kredietovereenkomst aangeduide bank en
(meestal drie of vier) gevraagd de rente bekend te maken die aan hen
wordt aangeboden voor de opname van een krediet op de interbankenmarkt voor een bepaalde duurtijd in een bepaalde munt; (d) de
marge (of ,spread"), zijnde de intermediatievergoeding voor de
banken, waardoor de LIBOR met een bepaald percentage wordt
verhoogd (meestal van 0,5 o/o tot 2 a 2,5 %)(20); (e) de omvang van
het krediet (van ongeveer 30 a 100 miljoen dollar tot 3 a 5 miljard
dollar en zelfs uitzonderlijk 10 of 15 miljard dollar); (f) het bankenconsortium: wegens de grote omvang van het krediet is het niet
mogelijk dat een enkele bank aileen dergelijk omvangrijk krediet
toestaat. De voornaamste reden voor de vorming van een bankenconsortium is de risicospreiding; (g) de kredietovereenkomst, die
voor dit soort van kredieten is uitgegroeid tot een omvangrijk document, met zeer uitgebreide clausules. Opvallend hierbij is dat in een
enkele overeenkomst zowel de aspecten van de kredietverlening in
eurodeviezen als de aspecten van de consortiumstructuur worden
geregeld. Aileen laatstgenoemde aspecten zullen in dit artikel nader
worden behandeld(21).
3.

DE PRECONTRACTUELE FASE: DE JURIDISCHE WAARDE VAN DE
OFFERTEBRIEF (,OFFER LETTER") EN DE OPDRACHTBRIEF
(,,MANDATE LETTER' ')(22)

7. De procedure tot vorming van een consortiumkrediet in eurodeviezen vangt aan met een of meer informele, mondelinge gesprekken
tussen de toekomstige kredietnemer en enkele banken die allen

(20) De marge fluctueert naargelang het gaat om een zogenaamde ,borrowers market" (lage
marges) of een zogenaamde ,lenders market". Zij is vaak het voorwerp van harde negotiatie
tussen banken en kredietnemer; cf. ook de in de eerste maanden van 1984 geuite klacht van
bepaalde in financiele moeilijkheden verkerende Zuidamerikaanse Ianden (vnl. Brazilie,
Argentinie en Mexico) om de ,penalty spreads" (verhoogde marge wegens herschikking van
. de kredieten) te verlagen.
(21) Aangaande de juridische aspecten van de kredietverlening: BRAECKMANS, H., o.c., vnl.
661-769.
(22) Deze analyse is gebaseerd op de bij syndicatie gebruikelijke procedure zoals zij blijkt uit
publicaties, uit gesprekken met bankpractici te Brussel, Londen, Parijs en Zurich en met
advocaten te Londen en te Parijs, alsook uit de mij ter beschikking gestelde telexberichten.
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potentieel ,leidende bank" zijn(23). De belangen van de kredietnemer en de leidende bank zijn verschillend: de kredietnemer wenst een
bepaald bedrag te ontlenen tegen zo voordelig mogelijke voorwaarden. De leidende bank daarentegen moet nagaan welke voorwaarden
kunnen worden aangeboden, rekening houdend met de op dat moment bestaande markttendensen: zij zal immers niet aileen een bepaald kwotum van het krediet zelf opnemen, maar zij zal tevens een
groot deel van het krediet in de markt moeten plaatsen. Zij zal
daarbij voldoende overredingskracht en vertrouwen moeten uitstralen om andere banken in het krediet te betrekken en om hun belangen
te verdedigen(24).
Met verwijzing naar de mondelinge gesprekken en met inachtname
van de ingewonnen informatie aangaande de kredietnemer zendt de
potenW!le leidende bank een offertebrief aan de toekomstige kredietnemer. Deze offertebrief, die steeds wordt verzonden door middel
van een telex, bevat een korte aanduiding van de belangrijkste
voorwaarden van het krediet(25).
Uit de verschillende hem toegezonden offertebrieven maakt de kredietnemer een keuze en meldt hij aan de door hem uitverkozen
leidende bank dat hij de in de offertebrief vermelde voorwaarden
aanvaardt. De_leid~nd~_Q_ank krijgt in dat geval de opdracht om een
consortium van banken samen te stellen dat in staat is het door de
kredietnemer gewenst bedrag uit te lenen. Soms wordt dergelijke
opdracht mondeling gegeven, doch in de regel wordt een telexbericht,
de zogenaamde ,opdrachtbrief" (,mandate letter") opgesteld en
aan de leidende bank verzonden(26).
8. De vraag is of, en zo ja, welke verbintenissen door partijen in het
!even worden geroepen door de aanwending van de offertebrief en
de opdrachtbrief: het probleem is om uit de bewoordingen en met
inachtname van de algemene bankpraktijk inzake de vorming van
consortiumkredieten het optreden van partijen nate gaan en hieraan
(eventueel) juridische gevolgen te verbinden(27).
(23) De term , ,leidende bank'' wordt gekozen omdat hij zeer goed de functie van deze bepaalde
bank verwoordt nl. de ,Ieider", de organisator van het bankenconsortium. Deze term leunt
overigens zeer dicht aan bij de algemeen op deze markt gebruikte term ,lead manager". In
de Franstalige terminologie wordt de term ,chef de file" gebruikt.
(24) Zie o.m. CALHOUN, A.D. ,Eurodollar loan agreements: an introduction and discussion
of some special problems", Bus Law, 1977, 1788.
(25) Aangaande een bespreking van de inhoud en een voorbeeld van een offertebrief:
BRAECKMANS, H., o.c., 202-203 en bijlage B1a en B1b.
(26) BRAECKMANS, H., o.c., 204-205 en bijlage B2.
(27) De kredietovereenkomst kan worden beschouwd als een kredietopening (consensueel
contract) en niet als een lening (reeel contract): BRAECKMANS, H., o.c., 216-217.
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Het staat partijen uiteraard vrij om in dit stadium van onderbandelingen al of niet reeds in recbte bindende afspraken te maken.
Zij zouden o.m. kunnen bedingen dat aile verklaringen, tijdens de
precontractuele fase afgelegd, niet in recbte bindend zijn(28). Aanvaard mag worden dat als uit de libeilering van de offertebrief blijkt
dat partijen niet de bedoeling bebben om een aanbod tot bet sluiten
van een overeenkomst te do en, de offertebrief boogstens kan worden
aangeduid als een uitnodiging om verder te onderbandelen. De
,animus contrabendae obligationis" (cf. ,bet psycbologiscb element") wordt overigens niet vermoed, maar moet blijken uit de
offertebrief(29). De opname van een clausule ,subject to contract"
zou o.m. een aanduiding kunnen zijn van de bedoeling van de
leidende bank om in dit stadium van onderbandeling geen recbtens
bindende afspraak te maken(30).
In elk geval kan worden gesteld dat de offertebrief niet kan worden
aangezien als een aanbod tot bet sluiten van een definitieve kredietovereenkomst en de opdracbtbrief niet als de aanvaarding van dit
aanbod: de offertebrief kan niet worden bescbouwd als een ontwerpcontract waarin al de onontbeerlijke bestanddelen voor bet sluiten
van een kredietovereenkomst aanwezig zijn zodat de andere partij
aileen nog toe te stemmen beeft zonder iets te moeten preciseren om
bet contract tot stand te brengen(31). De offertebriefbevat weliswaar
een aantal gegevens over bet krediet, docb is een zeer beperkt en
rudimentair document in vergelijking met de kredietovereenkomst.
Een belangrijk gegeven is ook bet belang dat partijen becbten aan
de ondertekening van de kredietovereenkomst (de zogenaamde ,clo(28) In sommige offertebrieven wordt een clausule ,subject to contract" of ,subject to a
mutually satisfactory contract" opgenomen. Naar Brits recht wordt algemeen aanvaard dat
de partij, die deze clausule aanwendt, niet op het oog heeft om op dat moment reeds
verbintenissen op grond van een overeenkomst in het Ieven te roepen: CHITTY, On contracts,
Louden, Sweet & Maxwell, 1983, 61 en de aldaar aangehaalde rechtspraak; CHESHIRE, G.C.,
FIFOOT, C.H. enFuRMSTON, M.P., The law of contract, Londen, Butterworths, 1976, 35 en
187-188 en de aldaar aangehaalde rechtspraak; zie ook FONTAINE, M., ,Les lettres d'intention
dans Ia negociation des contrats internationaux", D.P. C./., 1977, 91; WooD, Ph., Law and
practice in international finance, Louden, Sweet & Maxwell, 1980, 225.
(29) Zie aangaande het ,psychologisch element" van het aanbod o.m. CORNELIS, L., ,Het
aanbod bij het totstandkomen van overeenkomsten", T.B.H., 1983, 29.
(30) Aangaande de verschillende opinies met betrekking tot de interpretatie van de clausule
,subject to contract": zie o.m. FoNTAINE, M., o.c., D.P. C.!., 1977, 91 en 116; Colloquium
Tours, ,Comment negocier un contrat international a long terme", D.P. C./., 1979, 57
(Pevtchin) en 62-63 (L. Simont).
(31) Zie o.m. de omschrijving van het aanbod: ScHRANS, G., ,Praecontractuele
verhoudingen naar Belgisch recht", in Vereniging voor de vergelijkende studie va."l het recht
van Belgie en Nederland, J aarboek 1967-68, Zwolle, Tjeenk Willink, 230; CoRNELIS, L., o. c.,
T.B.H., 1983, 17; KRUITHOF, R., ,Overzicht van rechtspraak (1974-80), verbintenissen",
T.P.R., 1983, 534, nr. 28.
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sing ceremony"): dergelijke plechtige ondertekening vindt pas plaats
nadat zowel kredietnemer, leidende bank en aan het krediet participerende banken over de uiteindelijke; gedetailleerde redactie van de
overeenkomst een overeenstemming hebben bereikt
9. Op grond van een analyse van de offertebrief en de plaats die deze
brief inneemt in de precontractuele fase, zou deze kunnen worden
aangeduid als een ,aanbod om in onderhandeling" te treden(32),
waardoor reeds bepaalde verbintenissen tot stand kunnen komen.
De libellering van de offertebrief en de opdrachtbrief is een belangrijk aanknopingspunt ter beoordeling van de partijbedoeling. Uit de
aanhef blijkt dat partijen reeds vooraf mondelinge gesprekken hebben gevoerd, vaak in een vooraf georganiseerde vergadering tussen
vertegenwoordigers van de leidende bank en van de kredietnemer.
Naar verluidt wordt op deze vergadering o.m. van gedachten gewisseld over de omvang van het krediet, de modaliteiten e.a .. Partijen
bevinden zich derhalve reeds in een enigszins gevorderd stadium van
onderhandeling. De offertebrief bevat steeds de eventuele voorwaarden van het toekomstige krediet en maakt in de regel steeds melding
van de door de leidende bank voorgestelde syndicatietechniek (nl.
,best efforts" of ,firm" (,fully underwritten"). In de meeste
offertebrieven wordt ook een beding opgenomen hoelang het aanbod
(,offer") bindend blijft. Van belang is ook de laatste paragraaf van
de offertebrief, waarin de leidende bank de wens uitdrukt om de
opdracht tot syndicatie vanwege de kredietnemer te ontvangen.
De van de kredietnemer uitgaande opdrachtbrief bevat in de regel een
clausule waarin deze verklaart dat hij de offertebrief aanvaardt.
Overigens moet worden beklerntoond dat het zowel voor de leidende
bank als voor de kredietnemer relevant is om in dit stadium van
onderhandeling reeds bepaalde verklaringen af te leggen. Niet alleen
het reeds enigszins gevorderd stadium van onderhandeling tussen
partijen, maar vooral de complexe praktijk van syndicatie van het
krediet illustreren deze relevantie: de leidende bank zal , ,het krediet
syndiceren'' door andere bank en aan te zoeken om deel te nemen in
het consortiumkrediet. Door ontvangst van de opdrachtbrief is de
leidende bank immers aangeduid als de bank die de syndicatie op zich
mag nemen met het oog op de totstandkoming van het krediet. De
(32) Aangaande deze term: zie o.m. AUBERT, J.L., Notions et roles de l'ojjre et de
/'acceptation dans Ia formation du contrat, Parijs, L.G.D.J ., 1970, 15; WEILL, A. en TERRE,
F., Droit civil, les obligations, Parijs, Dalloz, 1975, 149, nr. 134. Bedoeld wordt een aanbod
om een ander contract nl. de kredietovereenkomst, voor te bereiden; cf. de term
,voorbereidende overeenkomst": infra nr. 9 in fine.
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verklaringen van partijen kunnen ook als basis dienen voor de
redactie van het ,informatiedocument" {,information memorandum")(33).
Op grond van deze beschouwingen mag worden aanvaard dat de
leidende bank door de redactie van de offertebrief en de toezending
hiervan aan de kredietnemer de bedoeling heeft om aan de reeds
bestaande onderhandelingen een juridische onderbouw te geven en
dat de kredietnemer, die de offertebrief aanvaardt en aan de leidende
bank een opdrachtbrief toezendt, eveneens een juridisch bindende
rechtshandeling wil stellen. Het tussen kredietnemer en leidende
bank tot stand gekomen akkoord kan worden beschouwd als de basis
van waaruit de leidende bank vertrekt om zich tot de markt te wenden
en andere banken uit te nodigen tot deelname aan het consortium(34).
Dergelijk akkoord dat op grond van de offertebrief en de opdrachtbrief tot stand komt tussen leidende bank en kredietnemer, kan
worden aangeduid als een ,voorbereidende overeenkomst"(35).
Dergelijke overeenkomst bestaat op zichzelf en bevat verbintenissen,
welke de latere overeenkomst weliswaar voorbereiden, maar van de
in die latere overeenkomst vervatte verplichtingen niettemin onafhankelijk zijn. De totstandkoming van deze voorbereidende overeenkomst verbindt partijen geenszins ertoe een kredietovereenkomst te
sluiten.
10. Dergelijke voorbereidende overeenkomst tussen leidende bank
en kredietnemer bevat bepaalde verbintenissen in hoofde van ieder
van beide partijen.
In de offertebrief duidt de leidende bank steeds aan op welke wijze
zij het krediet zal syndiceren: op ,best efforts basis" of op ,firm
basis". Aanvaard mag worden dat, ingeval van syndicatie op ,best
(33) Ret informatiedocument wordt aan de tot participatie aan het krediet uitgenodigde
banken toegestuurd en bevat informatie over de kredietnemer en over de voorwaarden van
het krediet.
(34) BRAECKMANS, H., o.c., 283.
(35) Aangaande deze term: VAN GERVEN, W., ,Langdurige overeenkomsten, prijsbepaling,
aanpassing wegens onvoorziene omstandigheden, conflictenregeling" in Hulde aan Rene
DEKKERS, Brussel, Bruylant, 1982, 379, nr. 4; ScHRANS, G., Deprogressieve totstandkoming
der contracten, Postuniversitaire Iessencyclus Willy Delva 1983-84, Gent, 31, nr. 16. In de
Britse rechtsleer werd tot op heden weinig aandacht besteed aan tijdens de onderhandelingen
tot stand gekomen akkoorden: zie o.m. CHITTY, o.c., 64, nr. 110. Op grond van een bepaalde
rechtsleer zou mogen worden aanvaard dat deze akkoorden geldig zijn en partijen in rechte
kunnen binden, behoudens ingeval zij dienaangaande een voorbehoud formuleerden: HILL,
A., ,Forum, letters of intent", D.P.C.I., 1977, 522; DuGDALE, A.M. en LOWE, N.V.,
,Contracts to contract and contracts to negotiate", J Bus L, 1976, 28-37, vnl. 35.
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efforts" basis, de leidende bank de verbintenis heeft om zich naar
,best weten en kunnen" in te spannen om het krediet in de markt
te plaatsen of, m.a.w. om banken aan te zoeken die een fractie van
het krediet willen verlenen tegen de in de offertebrief (en de opdrachtbrief) vermelde voorwaarden en binnen de bepaalde termijn. Dergelijk optreden vanwege de leidende bank kan worden vergeleken met
de verrichtingen van een makelaar wiens taak het is om partijen bij
elkaar te brengen met het oog op het sluiten van eer. overeenkomst(36). Hierbij moet wel worden verduidelijkt dat de leidende
bank in de regel niet uitsluitend optreedt als een makelaar aangezien
zij zelf ook een fractie van het krediet op zich neemt en als kredietgever voor die fractie partij is bij de kredietovereenkomst(37).
De leidende bank zal ten aanzien van de kredietnemer contractueel
aansprakelijk zijn als zij zich niet naar best weten en kunnen inspande: niet het uitblijven van een resultaat betekent wanprestatie, maar
wel het gebrek aan of het ontbieken van de inspanning die in de
gegeven omstandigheden van een bezoldigd professioneel mag worden verwacht (o.m. onvoldoende uitnodigingen versturen, laattijdige
verzending ervan)(38).
lngeval de leidende bank de syndicatie ,firm" (,fully underwritten'') opneemt, mag worden aanvaard dat zij ook de inspanningsverbintenis heeft om andere banken aan te zoeken teneinde te participeren in het krediet(39). Naast deze inspanningsverbintenis neemt de
leidende bank op zich om het in de offertebrief vermeld bedrag uit
te lenen, welk ook het succes van de syndicatie moge wezen.
Deze tussen leidende bank en kredietnemer ontstane rechtsverhou-

(36) Zie in algemene zin: VAN GERVEN, W., Handels- en economisch recht, I, Antwerpen,
Standaard, 1978,280-282, nr. 34; VANRYN, J. enHEENEN, J., Principesdedroitcommercial,
III, 154, nr. 1849; Encyclopedie Dalloz, Droit commercial, yo Courtier, 665-676; Cousi, P.
en MARION, G., Les intermediaires de commerce, Parijs, L.G.D.J., 1963, 116-122, nrs.
122-132.
(37) Sommige ,merchant banks" treden aileen op als makelaar en zijn geen partij bij de
uiteindelijke kredietovereenkomst.
(38) De kredietnemer die de leidende bank aansprakelijk wil stellrn, moet positief aantonen
dat zij een fout heeft begaan bij het syndiceren van het krediet die een normale leidende bank
die op nauwgezette en vakkundige wijze de syndicatie doorvoert, met inachtname van de
bestaande marktpraktijken, niet zou begaan.
(39) Cf. met wat werd gesteld aangaande de ,best efforts" syndicati.::.
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ding kan worden gekwalificeerd als een garantieovereenkomst(40).
De garantie bestaat erin dat de leidende bank zich ertoe verbindt dat
het krediet zal worden verstrekt ten belope van het in de offertebrief
vermeld bedrag, welk ook de afloop moge zijn van de syndicatie
achteraf: indien m.a.w. het in de offertebrief vermeld bedrag niet
volledig zou kunnen worden geplaatst in de markt doordat te weinig
banken ingaan op het verzoek van de leidende bank om een fractie
van het krediet te verlenen, zal de leidende bank zelf voor de nodige
fondsen zorgen totdat het in de offertebrief voorgesteld bedrag
wordt bereikt. Deze verbintenis van de leidende bank is een resultaatsverbintenis: zij pleegt wanprestatie als zij de garantie niet honoreert.
De uiteindelijke prestatie van de leidende bank is afhankelijk van de
vervulling van de voorwaarde dat aile andere bedingen van de
offertebrief worden in acht genomen (zoals o.m. akkoord vanwege
partijen over de clausules van de kredietovereenkomst, verkrijging
van de vereiste toelatingen van de bevoegde overheid, o.m. op grond
van wisselreglementering e.a.). De omvang van de prestatie van de
leidende bank kan pas worden vastgesteld op het moment van de
ondertekening van de kredietovereenkomst: op dat moment is immers pas bekend welk het bedrag is dat door de tot participatie in
het krediet uitgenodigde banken niet wordt opgenomen.
Tenslotte weze aangestipt dat de leidende bank zich ook verbindt tot
het stellen van materiele handelingen (o.m. verzending van telexberichten, verzameling van informatie aangaande de kredietnemer,
redactie van of bijstand bij redactie van het informatiedocument).
11. De kredietnemer van zijn kant neemt een exclusiviteitsverbintenis op zich: tengevolge van de toekenning van de opdrachtbrief heeft
hij de verbintenis op zich genomen geen andere leidende bank aan
te zoeken om de syndicatie van het krediet te verrichten. De totstandkoming van de voorbereidende overeenkomst is in die optiek van een
groot belang voor de leidende bank: op grond van deze overeenkomst
heeft de leidende bank de zekerheid dat zij - en zij aileen - ertoe
(40) In dezelfde zin: de recente publicatie van GooDMAN, L.S., ,Syndicated eurolending:
pricing and practice" in International finance handbook, GEORGE, A.M. en GIDDY, I.H.
(ed.), I, New York, John Wiley, 1983, 3.4, 11; zieook RIGGS, J.H., ,La formation du syndicat
bancaire", in Les euro-credits, colloquium Tours, juni 1981, BELLIS, M. (ed.), Parijs, Feduci,
1982, 196 (hierna afgekort als BELLIS, M. (ed.)). Ret voorwerp van de garantieovereenkomst
is niet dat de aangezochte banken erin zullen toestemmen deel te nemen in het krediet. Op
die grond is de garantie van de leidende bank verwant met, doch niet precies gelijk aan een
sterkmaking: de leidende bank verbindt zich niet ertoe te bekomen dat de aangezochte banken
zullen toestemmen in de deelname aan het krediet.
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gerechtigd is om zich in de markt te begeven en andere banken aan
te zoeken om, samen met haar, kredietverlener te worden
12. Inherent aan de exclusiviteitsverbintenis van de kredietnemer en
de syndicatieverbintenis van de leidende bank is dat de voorbereidende overeenkomst partijen niet alleen psychologisch, maar ook juridisch dichter bij elkaar brengt in hun onderhandelingspositie.
De totstandkoming van deze voorbereidende overeenkomst tussen
leidende bank en kredietnemer heeft tot gevolg dat een raam(41)
wordt vastgelegd dat enerzijds bestaat uit elementen die vast bepaald
zijn (o.m. bedrag van het krediet, duurtijd, marge boven LIBOR,
provisies, rechtskeuze) en anderzijds uit elementen die niet vast
werden bepaald, doch die wel indicatief zijn voor de verdere negotiatie (b.v. de clausule: ,the loan agreement will contain the usual
clauses which are standard to this type of operation on the international eurocurrency markets"). Aanvaard mag worden dat partijen de
elementen van de voorbereidende overeenkomst die vast bepaald
zijn, niet meer in vraag kunnen stellen bij de verdere onderhandeling
van de kredietovereenkomst, althans niet indien aan alle andere
voorwaarden van deze overeenkomst en van de kredietovereenkomst
is voldaan (o.m. verkrijgen van alle vereiste vergunningen). Met
betrekking tot de niet vast bepaalde, doch wel indicatieve bedingen
kan worden gesteld dat zij de marge bepalen van de negotiatievrijheid
van partijen: binnen het raam van de bedingen van de voorbereidende overeenkomst zijn partijen vrij voorstellen en tegenvoorstellen te
formuleren. Binnen dit raam behouden zij zelfs het recht om de
onderhandelingen af te breken als zij het niet eens geraken. Wanneer
zij echter een voorstel formuleren dat kennelijk ongebruikelijk (onredelijk) is of, m.a.w. dat valt buiten de door partijen omschreven
marge van de voorbereidende overeenkomst, kan de rechter oordelen
dat deze partij een fout begaat en hiervoor contractueel aansprake-

(41) Cf. ScHRANS, G.,Progressievetotstandkomingdercontracten, 31-32; VANGERVEN, W.,
o.c., in Hulde aan Rene DEKKERS, 379-380, nr. 4; cf. met de term ,raamovereenkomst":
LEROY, M., ,Le contrat-cadre", T. Aann., 1978, 253-269; ScHIEPERS, M., ,Enkele aspecten
in verband met de toepassing en evolutie van de raamkontrakten", Documentatieblad
Ministerie van Financien, 1981, 103-193; cf. in het Duits recht: EssER, J., Schuldrecht, I,
Heidelberg, Muller, 1976, 89; FIKENTSCHER, W., Schuldrecht, Berlijn, De Gruyter, 1976,
87-89.
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lijk is. De rechter zal in dat geval het gedrag van partijen marginaal
toetsen aan de bedingen van de voorbereidende overeenkomst(42).
De fout die partijen begaan na de totstandkoming van de voorbereidende overeenkomst is een contractuele fout, die wordt getoetst niet
aan de algemene zorgplicht van partijen (zoals bij precontractuele
aansprakelijkheid ex. art. 1382 B.W.), maar aan de bedingen van de
voorbereidende overeenkomst(43).
4.

HET ONDERSCHEID TUSSEN HET INTERN EN HET EXTERN BANKENCONSORTIUM

13. In de bankpraktijk tot vorming van consortia met het oog op
kredietverlening, kunnen twee grote modellen worden onderscheiden
nl. enerzijds de directe syndicatie of het extern bankenconsortium
(cf. de Duitse term ,Aussenkonsortium") en anderzijds de indirecte
syndicatie of het intern bankenconsortium (cf. de term ,Innenkonsortium")(44).
Bij de vorming van een extern bankenconsortium wordt het krediet
op directe wijze gesyndiceerd: een aantal banken staan in eenzelfde
overeenkomst een krediet toe aan een kredietnemer, waarbij iedere
bank een bepaalde fractie van het krediet verleent(45). Aile aan het
krediet participerende banken zijn samen met de leidende bank zelf
partij bij de kredietovereenkomst, waarin de fractie van iedere bank
wordt bepaald. In dat opzicht is de kredietovereenkomst een meerpartijenovereenkomst tussen de kredietnemer en aile participerende
banken, met inbegrip van de leidende bank(46).
De leidende bank heeft bij de vorming van dit bankenconsortium een
(42) In dat verband mag worden aanvaard dat wanneer een der partijen na de totstandkorning
van de voorbereidende overeenkornst nog in vraag stelt de opnarne van een gebruikelijke
clausule (b.v. een ,increased cost clause", een ,illegality clause"), zij eventueel aansprakelijk
kan zijn, vooral als zulks gebeurt enkele dagen v66r de totstandkorning van de
kredietovereenkornst.
(43) Cf. in algernene zin: ScHRANS, G., Praecontractuele verhoudingen, 247-248.
(44) Aangaande de Duitse terrninologie: DELORME, H. en HOESSRICH, H., Das Konsortialund Emissionsgeschiift, Frankfurt am Main, Fritz Knapp Verlag, 1971, 23-24.
(45) Zie o.rn. RYAN, R.H., ,International bank loan syndication and participation", in
International financial law, RENDELL, R.S. (ed.), Londen, Eurornoney Publications, 1980,
32; WooD, Ph., o.c., 273; JANIK, M.T., ,The Colocotronis dispute: when is a loan
participation share a security?", Journal of International law and Economics, 1978, 169-170;
NARAN UcHUR BURCHINOW, ,Liabilities of lead banks in syndicated loans under the
Securities Acts", Boston University Law Review, 1978, 45.
(46) Zie in algernene zin: DIRIX, E., ,Meer-partijen-overeenkomsten", R. W., 1981-82,
1585-1610; ,De rneerpartijenovereenkomst", T.P.R., 1983, 757-794; cf. voor Nederland:
DRioN, H., ,De rneerpartijenovereenkornst en zijn problernen", Lugdunum Batavorum Juri
Sacrum, 1882-1982, Deventer, Kluwer, 1982, 1-11; HARDENBERG, L., ,De rneerpartijen
overeenkornst", T.P.R., 1983, 795-838.
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belangrijke, doch beperkte taak: zij vormt het bankenconsortium en
zorgt na de ondertekening van het krediet, in haar hoedanigheid van
door de banken aangestelde agent, voor de administratie ervan.
De mogelijkheid bestaat dat de aan het krediet participerende bank
subparticipaties creeert en afstaat aan andere banken, de zogenaamde subparticipanten. Afhankelijk van de gebruikte juridische techniek hebben deze subparticipanten een directe rechtsverhouding met
de kredietnemer of alleen een rechtsverhouding met de participerende bank. Of de kredietnemer op de hoogte is van de creatie van een
subparticipatie is afhankelijk van de gebruikte techniek(47).
Het moet worden beklemtoond dat de techniek van het extern
consortium, waarbij iedere aan het krediet participerende bank partij
is bij de kredietovereenkomst (en eventueel subparticipaties creeert)
veelvuldig wordt aangewend bij de toekenning van kredieten in
eurodeviezen.
14. Ben andere techniek bestaat erin dat alleen de leidende bank een
kredietovereenkomst sluit en derhalve naast de kredietnemer de enige
partij is bij de kredietovereenkomst. Dergelijk consortium kan worden aangeduid als een intern consortium: aileen de leidende bank
heeft bij liet sluiteri van de KreOietovereenkomst-een-rechtsverhouding met de kredietnemer en is titularis van de eventueel bedongen
zekerheden. Simultaan met of na de totstandkoming van de kredietovereenkomst sluit de leidende bank afzonderlijk met andere banken
een overeenkomst en bedeelt zij fracties in het krediet, participaties
genoemd, toe aan deze banken. Omdat de patticipanten in de regel
niet naar buiten optreden en voor de kredietnemer onbekend blijven,
wordt dergelijk consortium aangeduid als een intern consortium
(, ,lnnenconsortium' ')(48).
Het intern consortium heeft vooral in de Verenigde Staten ingang
gevonden en wordt daar nog steeds aangewend(49). Bij de uitbouw
van consortiumkredieten in eurodeviezen wordt deze techniek echter
(weinig of) niet aangewend: in de bankpraktijk wordt steeds de
externe consortiumstructuur gebruikt.
15. Het onderscheid tussen beide technieken is vooral juridisch
relevant in die zin dat bij het intern consortium alle banken een
(47) Aangaande subparticipatie: zie infra nr. 26-27.
(48) DELORME, H. en HOESSRICH, H., o.c., 22.
(49) JuRMAN, S., ,Bank loan participation as securities: notes, investment contracts and the
commercial-investment dichotomy", Duquesne Law Review, 1976-77, 261.
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rechtsverhouding hebben met de kredietnemer doordat zij allen
partij zijn bij de overeenkomst (,direct krediet"), terwijl bij het
extern consortium aileen de leidende bank een rechtsverhouding
heeft met de kredietnemer. In laatstgenoemd geval hebben de participerende banken in de regel alleen een rechtsverhouding met de
leidende bank (subparticipatie) (,indirect krediet"). De participerende bank kan bijvoorbeeld ingeval van faillissement van de kredietnemer niet tegen deze laatste ageren: aileen de leidende bank heeft
het krediet met de kredietnemer afgesloten. Anderzijds wordt de
participant getroffen door het faillissement van de leidende bank en
is hij een schuldeiser van de boedel(50).
5. SANCTIONERING VAN HET OPTREDEN VAN DE LEIDENDE BANK
OP GROND VAN HET GEMEEN RECHT

16. Na de toekenning van de opdrachtbrief nodigt de leidende bank
door middel van een telex andere banken uit tot participatie in het
krediet. Van belang voor de juridische analyse van het optreden van
de leidende bank, en vooral voor de analyse van haar aansprakelijkheid, is dat deze door de leidende bank geredigeerde telex informatie
bevat over het toekomstig krediet alsook eventueel bepaalde gegevens verstrekt over de kredietnemer.
In de courante bankpraktijk wordt naast deze telex ook een informatiedocument verzonden aan de tot participatie uitgenodigde banken(51). Het informatiedocument is een zeer belangrijk document,
zowel voor de kredietnemer als voor de banken: voor de kredietnemer biedt dit de mogelijkheid zich voor te stellen aan een brede
waaier van banken, voor de banken is dit document nuttig omdat
het een aantal belangrijke gegevens bevat over het krediet en over
de kredietnemer, hetgeen kan bijdragen tot het nemen van hun
beslissing inzake deelname of weigering tot deelname aan het krediet.
Het informatiedocument wordt opgesteld door de kredietnemer. De
medewerking van de leidende bank, die terzake ervaring heeft, kan
uiteraard nuttig zijn. Bij de situering van het optreden van de
leidende bank moet worden beklemtoond dat zij de centrale spil is
van het hele precontractueel gebeuren. De leidende bank heeft een
bijzondere verhouding met de kredietnemer o.m. doordat zij vaak
(50) SIMPSON, D.B., ,Loan participations: pitfalls for participants", Bus Law, 1976, 1980
en 1985 (,an unsecured claim against the lead").
(51) Bij kleine kredieten, bij kredieten aan reeds op de markt zeer bekende kredietnemers of
bij de renegotiatie van vorige kredieten wordt doorgaans geen informatiedocument opgesteld.
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met hem nauwe contacten heeft en in een groot aantal gevallen in
hetzelfde land gevestigd is. Zij heeft ook een bijzondere verhouding
ten aanzien van de tot participatie uitgenodigde bank: laatstgenoemde kan zich b.v. in haar beslissing tot eventuele participatie in het
krediet laten leiden door de ervaring, het dynamisme en de internationale reputatie van de leidende bank(52). Tengevolge van het
transnationaal karakter van deze markt is het mogelijk dat participant en kredietnemer gevestigd zijn in cen ander land (of in een ander
continent) dan de kredietnemer en de leidende bank. Ook moet
worden beklemtoond dat de tot participatie uitgenodigde bank
slechts beschikt over een korte termijn (meestal slechts acht of
veertien dagen) om te beslissen over het al of niet participeren in het
krediet.
Op grond van deze feitelijke gegevens blijkt het belang van het
optreden van de leidende bank bij de vorming van het bankenconsortium en bij de voorbereiding van het consortiumkrediet.
17. De analyse van de feitelijke gegevens toont aan dat aan het
optreden van de leidende bank een belangrijke informatieve functie
verbonden is tijdens de voorbereiding van het consortiumkrediet. In
die optiek rijst de vraag op welke juridische gronden wanoptreden
van de leidende bank kan worden beoordeeld en zo nodig gesanctioneerd.
Het gemeen recht zal als basis voor analyse dienen(53).

(52) Bekend is dat bepaalde ontwikkelingslanden, die zich een eerste maal tot de markt
wenden, een beroep doen op een bank met een zeer goede reputatie.
(53) Voortgaande op de huidige bankpraktijk bij de uitbouw van consortiumkredieten in
eurodeviezen werd de stelling verdedigd dat de effectenreglementering van Belgie en de ons
omringende landen (Groot-Brittannie, Frankrijk, Bondsrepubliek Duitsland, Luxemburg,
Nederland en ltalie) niet van toepassing is, noch op de uitnodiging tot participatie in een
krediet, noch op de verspreiding van een informatiedocument (alhoewel dit document in een
bepaald opzicht kan worden vergeleken met een prospectus). Verscheidene criteria kunnen
worden genomen om tot deze zienswijze te besluiten: de verspreiding van het
informatiedocument heeft geenszins tot doel de opname in de beurshandel, de participatie in
een krediet, waarbij geen promessen worden uitgeschreven, kan niet als een effect of
waardepapier worden aangezien, de verrichting heeft een niet-publiek karakter, de uitnodiging
tot participatie in het krediet en de verspreiding van het informatiedocument zijn gericht aan
banken die voor kredietverlening in aanmerking komen. Als vijfde element is van belang de
specifieke structuur van het consortiumkrediet: de participerende banken verlenen krediet in
een collectief verband en doen hierbij tot op bepaalde hoogte afstand van het privatief genot
van de uitgeleende fondsen, doch behouden anderzijds de belangrijkste aspecten van het beheer
van het krediet voor zichzelf. Laatstgenoemd element is van belang ter beantwoording van
de vraag of de verrichting tot uitnodiging in het krediet valt onder het toepassingsgebied van
artikel 1 van de Belgische wet van 10 juli 1969: zie aangaande een analyse van de
effectenreglementering van Belgie en de ons omringende landen: BRAECKMANS, H., o.c.,
297-320.
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18. Twee gronden zullen nader worden besproken nl. bedrog van de
leidende bank en onrechtmatige daad (andere dan bedrog)(54).
De analyse van het gemeen recht inzake bedrog is vooral verklaarbaar doordat in het recht van Belgie en de ons omringende Ianden
niet wordt aanvaard dat partijen dienaangaande een contractuele
regeling treffen. Hoewel in de praktijk bedrog van de leidende bank
slechts in zeldzame gevallen zal voorkomen blijft deze rechtsgrond
derhalve zijn relevantie behouden, zelfs in geval van contractuele
regeling inzake bevrijding van aansprakelijkheid voor precontractuele fouten.
Bedrog als wilsgebrek bestaat uit een materieel element nl. de gebruikte kunstgrepen en een psychologisch element nl. het inzicht om
de wederpartij te misleiden(55). Het bewijs van het intentioneel
element zal in de praktijk op moeilijkheden stuiten. Kunstgrepen van
de leidende bank kunnen o.m. erin bestaan de participerende banken
te Iaten geloven in een niet bestaand feit of te trachten een bestaand
feit voor hen verborgen te houden teneinde hun toestemming te
bekomen (b.v. verspreiding van onjuiste gegevens over de kredietnemer of opzettelijk verzwijgen van gegevens).
Met betrekking tot de vraag of de nalatigheid of onvoorzichtigheid
van de bedrogene, in casu de tot deelname uitgenodigde bank, een
invloed heeft op de vordering tot nietigverklaring (hoofdbedrog) of
tot schadeloosstelling (tussenbedrog) is van belang het arrest van het
Hof van Cassatie van 23 september 1977: als het bedrog tot de
toestemming heeft geleid, kan de onvoorzichtigheid of de grove en
onverschoonbare nalatigheid van het slachtoffer van het bedrog (in
casu de participerende bank) niet door de medecontractant worden
ingeroepen(56).
De kwestie of het stilzwijgen van de leidende bank als bedrog kan
worden beschouwd, kan worden beoordeeld met inachtname van het
arrest van het Hof van Cassatie van 8 juni 1978: stilzwijgen onder
bepaalde omstandigheden kan bedrog opleveren (cf. de term ,ver-

(54) Andere gronden vnl. dwaling, zouden ook kunnen worden geanalyseerd. Op basis van
de contractuele regeling in de kredietovereenkomst wordt het dwalingsrisico echter ten laste
van de participant gelegd.
(55) Zie o.m. KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, 557, nr. 55.
(56) Cass., 23 september 1977, Arr. Cass., 1978, 107 met conclusies van advocaat-generaal
Krings; R. W., 1977-78, 933; J.T., 1978, 362; R.C.J.B., 1980, 32, noot MATTHIJS, J.; voor
enkele kritische bemerkingen aangaande deze rechtspraak: VAN OEVELEN, A., , ,Kroniek van
het verbintenissenrecht" (1977-78), R. W., 1979-80, 166, nr. 18 in fine; KRUITHOF, R., o.c.,
T.P.R., 1983, 562, nr. 58 in fine.

1307

zwijging")(57). Ondanks de nauw aan de feiten verbonden problematiek kan stilzwijgen in bepaalde omstandigheden als bedrog worden aangeduid telkenmale uit de feitelijke context blijkt dat de
leidende bank met betrekking tot de informatie over de kredietnemer
of over het krediet een technische superioriteit bezit of een bevoorrechte positie heeft die niet kan worden teniet gedaan door de
participant, die een eigen onderzoek instelt aangaande de kredietnemer of het krediet, en de leidende bank deze superioriteit of deze
bevoorrechte positie uitbuit door haar verzwijgen.
Naar Brits recht kan de leidende bank aansprakelijk zijn op grond
van het bestaan van een ,tort of deceit"(58). Het psychologisch
element, het opzet om te misleiden, is ook naar Brits recht vereist(59).
Verder is van belang dat de informatie betrekking heeft op een
bestaand feit of op een feit waarvan beweerd wordt dat het bestaat(60). Tevens is vereist dat het slachtoffer op grond van de
verkeerde informatie heeft gehandeld(61). Bepalend is ook dat het
slachtoffer zelf geen enkele verplichting heeft tot nazicht van de
informatie, ook al werd het hiertoe uitdrukkelijk uitgenodigd(62).
Stilzwijgen onder bepaalde ,omstandigheden" kan naar Brits recht
geen aanleiding geven tot een vordering op grond van ,deceit"(63).
Met betrekking tot de aansprakelijkheid van de leidende bank op
grond van een ,tort of deceit" is van groot belang de ,Statue of
Fraud Amendment Act 1828'' waarin een bepaling werd opgenomen
waarvan de toepassing zou inhouden dat de leidende bank aileen

(57) Cass., 8 juni 1978, Arr. Cass., 1978, 1189; R. W., 1978-79, 1777; R.C.J.B., 1979, 525,
noot MAssoN, J.P.; zie ook KRUITHOF, R., o.c., T.P.R., 1983, 558, nr. 5; VAN 0EVELEN,
A., o.c., R. W., 1979-80, 162 en DIRIX, E. en VAN 0EVELEN, A., o.c., R. W., 1980-81, 2391,
nr. 22.
(58) Aangaande de aansprakelijkheid van de leidende bank naar Brits recht:
ELLAND-GOLDSMITH, M., ,Le fonctionnement du syndicat" in BLAISE, J.B. (ed.), 119-124.
(59) Cf. inzake prospectusaansprakelijkheid: Derry v. Peek (1889) App. Cas. 337, aangehaald
in CLERK & LINDSELL, On torts, Londen, Sweet & Maxwell, 1975, 930.
(60) Cf. inzake prospectusaansprakelijkheid: Edgington v. Fitzmaurice (1885) 29 Ch. D.
aangehaald in CLERK & LINDSELL, o.c., 930; PENNINGTON, R.R., Company law, Londen,
Butterworths, 1973, 240; SEALY, L.S., Cases and materials in company law, Cambridge,
Cambridge University Press, 1975, 459-460.
(61) Indien het slachtoffer weet dat de informatie verkeerd is, zal het over geen vordering
beschikken: CLERK & LINDSELL, o.c., 930, nr. 1630; PENNINGTON, R.R., o.c., 241;
ELLAND-GOLDSMITH, M., o.c., in BLAISE, J.B. (ed.), 121.
(62) Cf. met de rechtspraak inzake prospectusaansprakelijkheid: Central Railway of
Venezuela v. Kish (1867) L.R. 2 H.L. 99, aangehaald in CLERK & LINDSELL, o.c., 941, nr.
1647; SMITH, K. en KEENAN, D.J., Company law, Londen, Pitman Publishing, 1976, 96;
ELLAND-GOLDSMITH, M., o.c., in BLAISE, J.B. (ed.), 121.
(63) Cf. Greenwood v. Martins Bank (1932) 1 K.B. 371, C.A., aangehaald in CLERK &
LINDSELL, O.C., 926.
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aansprakelijk is als zij haar verklaringen schriftelijk aflegt en ondertekent(64).
19. De leidende bank kan ook aansprakelijk zijn als zij tijdens de
precontractuele fase een onrechtmatige daad pleegt bij de verstrekking van informatie aangaande de kredietnemer en/of aangaande de
kredietverrichting, zonder dat hierbij sprake is van enig opzet om te
misleiden of zonder dat het opzet om te misleiden kan worden
bewezen(65).
Aanvaard mag worden dat tussen partijen een bijzondere, door de
goede trouw beheerste rechtsverhouding bestaat, die o.m. kan worden geconcretiseerd in een spreekplicht vanwege partijen. Dergelijke
spreekplicht zou niet aileen bestaan als de wet haar instelt, wanneer
bij de totstandkoming van de overeenkomst een vertrouwensband
bestaat tussen partijen, maar telkens wanneer, naar verkeersopvatting, de wederpartij er redelijkerwijze mag op vertrouwen dat hij
informatie zou ontvangen hebben(66). In de meeste in de rechtspraak
gereleveerde casussen werd in hoofde van een der partijen een
spreekplicht erkend wegens haar professioneel vakmanschap of haar
technische superioriteit(67). Anderzijds rust op iedere contractant de
plicht om zelf informatie in te winnen(68).
Bij de afbakening van de grenslijn tussen de spreekplicht van de
leidende bank en de onderzoeksplicht van de tot participatie uitgenodigde bank is o.m. van belang de bijzondere verhouding van de
(64) Cf. de bepaling van sectie 6: ,no action shall be brought whereby to charge any person
upon or by reason of any representation or assurance made or given concerning or relating
to the character, conduct, credit, ability, trade, or dealings of any other person, to the intent
or purpose that such other person may obtain credit, money or goods upon, unless such
representation or assurance be made in writing, signed by the party to be charged therewith";
CLERK&LINDSELL, o.c., 942, nr. 1649; ELLAND-GOLDSMITH, M., o.c., in BLAISE, J.B. (ed.),
121.
(65) Zie o.m. aangaande de informatieplicht als deelaspect van de leer aangaande de precontractuele aansprakelijkheid: WILMS, W., ,Het recht op informatie in het verbintenissenrecht,
een grondslagenonderzoek", R. W., 1980-81, 484-520, vnl. 497-505; BoYER, Y., L 'obligation
de renseignements dans Ia formation du contra!, Aix-Marseille, Presses Universitaires, 1978,
472 p.
(66) Zie o.m. WYMEERSCH, E., ,Les operations en bourse ou hors bourse par un dirigeant
de societe sur les actions de sa propre societe ou des societes du meme groupe'' in Rapports
belges au Xle Congres de l'Academie internationale de droit compare, INTERUNIVERSITAIR
CENTRUM VOOR RECHTSVERGELIJKING (ed.), Brussel, Bruylant, 1982, 452 en de verwijzingen
aldaar; WILMS, W., o.c., R. W., 1980-81, 498.
(67) O.m. ten laste van professionele verkopers van ingewikkelde apparatuur als computers,
van deskundige vakmensen ten aanzien van de andere gebreken die het te herstellen toestel
vertoont, of de essentiiHe kenmerken van een te verkopen goed: BRAECKMANS, H., o.c., 461
en de aldaar geciteerde Belgische en Franse rechtspraak.
(68) WILMS, W., o.c., R. W., 1980-81, 498; zie b.v. Kh. Brussel, 17 februari 1977, B.R.H.,
1977, 624.
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leidende bank tot de kredietnemer, het feit dat de tot participatie
uitgenodigde banken slechts over een korte termijn beschikken om
over de deelname te beslissen, het feit dat de leidende bank een
bijzondere positie van o.m. gezag en marktervaring heeft ten aanzien
van de tot participatie uitgenodigde banken. Aanvaard mag worden
dat de leidende bank de informatie moet meedelen (a) die zij kent
of behoort te kennen (b) die relevant is voor de tot participatie
uitgenodigde bank en (c) die een professioneel (iedere uitgenodigde
bank is een professioneel) niet kan inwinnen tengevolge van de
omstandigheden (nl. tijdsgebrek, minder vertrouwelijke relatie met
de kredietnemer, grote geografische afstand e.a.)(69). De leidende
bank die deze informatie niet meedeelt, begaat een fout en kan
hiervoor aansprakelijk zijn als zou blijken dat de uitgenodigde bank
niet of tegen andere voorwaarden zou hebben gecontracteerd (schade) en een oorzakelijk verband bestaat tussen fout en schade.
Naar Brits recht kan de leidende bank aansprakelijk worden gesteld
op basis van een ,tort of negligence"(70). Opdat dergelijk ,tort of
negligence" zou bestaan, moeten drie elementen aanwezig zijn: een
zorgvuldigheidsplicht, een tekortkoming eraan en een daaruit voortvloeiende schade(71). De meest geciteerde rechtspraak in deze materie is het arrest van het House of Lords inzake Hedley Byrne & Co.
Ltd. v. Heller Partners Ltd.(72). Op grond van deze casus en de
rechtspraak nadien(73) kan worden gesteld dat de professioneel (in
casu de leidende bank) die in het raam van zijn activiteit informatie
geeft of advies verstrekt aan personen waarvan men weet of behoort
te weten dat zij hierop vertrouwen, ten aanzien van deze personen
de zorgvuldigheidsplicht heeft om alle redelijke voorzorgen te nemen
opdat de gegeven informatie of het gegeven advies juist is(74). De
bovengenoemde ,Statute of Frauds Amendment Act" is niet van
toepassing ingeval van ,tort of negligence".
(69) BRAECKMANS, H., o.c., 464.
(70) Cf. in algemene zin aangaande de prospectusaansprakelijkheid; SMITH, K. en KEENAN,
D.O., o.c., 98-99; PENNINGTON, R.R., o.c., 243; WOOD, Ph., o.c., 259.
(71) CLERK & LINDSELL, o.c., 474, nr. 859; ELLAND-GOLDSMITH, M., o.c., in BLAISE, J.B.
(ed.), 122.
(72) Hedley Byrne & Co. Ltd. v. Heller & Partners Ltd. (1964), A.C. 465, opgenomen in
SEALY, L.S., o.c., 462-464; voor een goede bespreking: CLERK & LINDSELL, o.c., 483-485;
WooD, Ph., o.c., 259; FREEMAN, M., ,The manager of a syndicated credit", in Critical legal
issues in the Euromarkets, AMR International and Euromoney, Colloquium, Londen, 1978,
3-8.
.
(73) Zie o.m. Mutual Life and Citizen's Assurance Co Ltd. v. Evatt (1971) 1 All ER, 150;
PENNINGTON, R.R., o.c., 244; SMITH, K. en KEENAN, D.J., o.c., 98; CLERK & LINDSELL,
o.c., 485; WOOD, Ph., o.c., 260.
(74) Cf. ELLAND-GOLDSMITH, M., o.c., in BLAISE, J.B. (ed.), 123; WooD, Ph., o.c., 259-260.
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20. In de beginperiode van de consortiumkredieten in eurodeviezen
werd geen regeling opgenomen met betrekking tot een beperking van
aansprakelijkheid van de leidende bank. In de tweede helft van de
jaren zeventig kwam hierin verandering, waarschijnlijk mede onder
invloed van de Amerikaanse casus inzake Colocotronis(75).
Thans is bet algemeen gebruikelijk om op de keerzijde van de eerste
bladzijde van het informatiedocument een exoneratieclausule te vermelden waarin de aansprakelijkheid van de leidende bank wordt
uitgesloten. Ook in de kredietovereenkomst wordt een exoneratiebeding opgenomen op grond waarvan de aansprakelijkheid van de
leidende bank wordt beperkt.
Deze exoneratieclausules, die aileen een exoneratie voor aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad (art. 1382 B.W.) inhouden, zijn in

(75) De Colocotronis-casus is een voor deze studie relevante casus, hoewel hij als een
,Amerikaanse" casus moet worden aangeduid: uit het gepubliceerde feitenmateriaal blijkt dat
niet een op directe wijze in de eurodeviezenmarkt gesyndiceerd krediet aan de basis lag van
deze casus, maar wei een op indirecte wijze in de Amerikaanse markt gesyndiceerd krediet.
Zeven regionale Amerikaanse banken stelden de leidende bank aansprakelijk omdat zij, bij
de overdracht van participaties in het krediet o.m. bepaalde informatie (o.m. financHHe
moeilijkheden van de kredietnemer) niet zou hebben medegedeeld. Zij steunden zich hierbij
op de Amerikaanse effectenreglementering nl. ,rule 10 b 5". Voor een uitvoerige bespreking
van deze casus BRAECKMANS, H., o.c., 391-401; CALHOUN, A.D., ,Eurodollar loan
agreements, an introduction and discussion of some special problems", Bus Law, 1977,
1785-1805; JANIK, M.T., ,The Colocotronis dispute: when is a loan participation share a
security?", Journal of International Law & Economics, 1978, 165-192; RYAN, R.H., ,The
Coloctotronis-case: considerations for multi-bank lenders", Journal of Commercial Bank
Lending, 1978, 55-62; DuFLoux, C. en MARauucr, L., ,La syndication; les risques de conflit
entre banques", Banque, 1981, 1208-1219; BRAEcKMANs, H., ,Eurocurrency loans", T.
Bank, 1978, 262-263.
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beginse1(76) geldig volgens het recht van Belgie en de meeste ons
omringende landen(77).
Naar Frans recht zijn de bedingen inzake exoneratie voor precontractuele aansprakelijkheid ongeldig: de artikelen 1382 en 1383 B.W.
zijn, volgens de heersende mening, van openbare orde(78).
Met betrekking tot de draagwij dte van het exoneratiebeding is het
van belang aan te stippen dat het in het informatiedocument opgenomen beding niet uitdrukkelijk een bevrijding van aansprakelijkheid
voor zware fout bevat. Aanvaard mag worden dat in dergelijk beding
de aansprakelijkheidsontheffing voor zware fout niet vervat is, omdat de exoneratie niet uitdrukkelijk in die contractuele bepaling
voorkomt of daaruit noodzakelijk voortvloeit(79).
Met betrekking tot de draagwijdte van de in de kredietovereenkomst
opgenomen exoneratiebedingen rijst de vraag of de aansprakelijkheid van de leidende bank voor zware fout a1 of niet contractueel
werd uitgesloten. De kredietovereenkomst is dienaangaande onduidelijk. In een clausule wordt bedongen dat ,de leidende bank niet
aansprakelijk is voor enige gestelde handeling of omissie met betrek(76) Met toepassing van de ,Unfair contract terms act 1977" moet naar Brits recht o.m.
worden nagegaan of de exoneratie voldoet aan de ,reasonableness test"; aangaande een
weliswaar voorzichtige stellingname voor de geldigheid van de exoneratieclausule:
ELLAND-GOLDSMITH, M., o.c., in BLAISE. J.B. (ed.), 127.
Aangezien de exoneratieclausule in het informatiedocument eenzijdig wordt geredigeerd door
de kredietnemer (eventueel met bijstand van de leidende bank), rijst de vraag of de tot
participatie uitgenodigde bank, aan wie dergelijk document wordt gezonden, haar
toestemming geeft met dergelijk beding. Op grond van de heersende mening in Belgie kan de
toestemming ook stilzwijgend gebeuren (Cass., 11 december 1970, Arr. Cass., 1971, 369;
CORNELis, L., ,Les clauses d'exoneration de responsabilite couvrant la faute personnelle et ·
leur interpretation" (noot onder Cass., 22 maart 1979), R.C.J.B., 1981, 203 en de aldaar
aangehaalde rechtspraak). Bij deze hele analyse wordt echter een bevreemdende redenering
gevoerd: de partij aan wie het bevrijdingsbeding ter kennis wordt gebracht, heeft enerzijds een
overeenkomst (nl. deze i.v.m. het exoneratiebeding) gesloten door haar stilzwijgende of
uitdrukkelijke aanvaarding van het beding, maar bevindt zich anderzijds, met betrekking tot
de hoofdovereenkomst (nl. de kredietovereenkomst) in een precontractueel stadium.
Met betrekking tot het in de kredietovereenkomst opgenomen beding bestaat geen probleem
omdat aile aan het krediet participerende banken uitdrukkelijk hun toestemming geven.
(77) LIMPENS, J., KRUITHOF, R. en MEINERTZHAGEN-LIMPENS, A., ,Liability for one's own
act" (exemption clauses), in International Encyclopedia of Comparative Law, vol. XI, Torts,
Tiibingen, Mohr, 1983, 127-134, nrs. 272-284; zie ook: Cass., 21 februari 1907, Pas., 1907,
I, 135; Cass., 5 januari 1961, Arr. Cass., 1961, 440; Luik, 3 april1962, R.C.J.B., 1964, 270
noot DE BERSAQUES, A.; Cass., 6 oktober 1977, Arr. Cass., 1978, 163; DE PAGE, H., Traite,
1107-1108, nr. 1053; DEKKERS, R., Handboek, II, 166, nr. 292; VANDENBERGHE, H., ,Het
aquiliaanse foutbegrip", in Onrechtmatige daad, actuele tendensen, VANDENBERGHE, H.
(ed.), Antwerpen, Kluwer, 1979, 16.
(78) Cass. fr., 3 januari 1933, D., 1933, 113; CHABAS, F. en SALUDEN, M., Responsabilite
contractuelle, clauses limitatives de responsabilite, clauses d'irresponsabilite", in Jurisclasseur
civil, fasc. II C, art. 1166-1155, 5, nr. 22; MARTY, G. en RAYNAUD, P., Droit civil, les
obligations, II, 1, Parijs, Sirey, 1962, 593, nr. 546.
(79) Cf. Cass., 22maart 1979,Arr. Cass., 1978-79, 860; R. W., 1979-80, 2238; R.C.J.B., 1981,
189 met noot CORNELIS, L.
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king tot deze overeenkomst, behalve ingeval van zware fout of
bedrog''. In andere clausules wordt niets vermeld. Men kan argumenteren dat laatstgenoemde clausules geen exoneratie voor aansprakelijkheid wegens zware fout inhouden, aangezien zulks niet
uitdr:ukkelijk werd bepaald en bevrijdingsbedingen beperkend moeten worden uitgelegd.

6. TAAK

EN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AGENT

21. De taak van de leidende bank neemt een einde bij de ondertekening van de kredietovereenkomst. Teneinde de coordinatie tussen de
aan het krediet participerende banken te verrichten en een soepele
uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken, stellen de banken in de kredietovereenkomst een bepaalde bank, nl. de agent,
onder hen aan(80).
In de courante praktijk is de agent steeds de bank die als leidende
bank optrad tijdens de precontractuele fase.
De bevoegdheden van de agent worden limitatief opgesomd in de
kredietovereenkomst(81). Zij omvatten o.m. de ontvangst van de
,legal opinions", het optreden als contactpersoon tussen banken en
kredietnemer en tussen banken onderling (o.m. bij de geldverrichtingen), de vaststelling van de interestvoet, de onderhandeling met de
kredietnemer en de banken ingeval van moeilijkheden, de vaststelling
van een conventioneel geval van wanprestatie (,event of default")(82).
De taak van de agent houdt in enerzijds het verrichten van rechtshandelingen en anderzijds het verrichten van materiele handelingen. In
die optiek kan de rechtsverhouding tussen de participerende banken
en de agent worden aangeduid als een huur van diensten (locatio
operis jaciend1) met bepaalde elementen van een vertegenwoordigingsstructuur.
Met betrekking tot de contractuele aansprakelijkheid van de agent
(80) Uit de kredietovereenkomst blijkt duidelijk dat de agent optreedt voor de banken, niet
voor de kredietnemer.
(81) Deze contractuele regeling van de bevoegdheden van de agent is een gevolg van de evolutie
van de praktijk en van de bovengenoemde Colocotronis-casus, waarbij o.m. aan een bank een
fout in het beheer van het krediet werd ten laste gelegd.
(82) In de meeste kredietovereenkomsten wordt de bevoegdheid om conclusies te trekken uit
dergelijke wanprestatie (zoals o.m. vervroegd opeisen van het krediet of verlenen van een
uitstel) aan de meerderheid van banken toegekend. De toekenning aan de agent van de
bevoegdheid tot opeising van het krediet deed in het verleden (kredieten aan Iran) bepaalde
problemen rijzen: NICHOLS, B., ,Lessons from the Iranian experience, impact on loan
syndications and other international transactions", Journal of Comparative Corporate Law
& Securities Regulation, 1981, 93-94.
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is het van belang te onderzoeken of hij bezoldigd wordt omdat de
aansprakelijkheid van een bezoldigd lasthebber strenger wordt beoordeeld(83). Uit de redactie van de kredietovereenkomst blijkt de
opname van enerzijds een clausule met betrekking tot het ,agency
fee" en anderzijds een clausule inzake de vergoeding van kosten.
Hieruit mag m.i. worden afgeleid dat naast een kostenvergoeding
ook een loon wordt betaald(84). Het feit dat het loon lager is dan
de kostenvergoeding, doet geen afbreuk aan het feit dat de agent
bezoldigd wordt(85). Ook relevant kan zijn dat het loon op forfaitaire wijze wordt bepaald, hetgeen erop kan duiden dat dit niet louter
kostenvergoedend is.
In de kredietovereenkomst wordt een uitgebreide regeling opgenomen tot beperking van de aansprakelijkheid van de agent ingeval van
wanprestatie (o.m. niet-uitvoering, vertraging bij de uitvoering,
slechte uitvoering), behalve bij bedrog of zware fout(86). Deze
clausule is geldig naar het recht van BelgH! en de ons omringende

(83) Art. 1992 al. 2 B.W.; cf. PAULUS, C., Lastgeving, in A.P.R., 91, nr. 139; DE PAGE,
H., Traite, V, 407, nr. 406; R.P.D.B., yo Mandat, 762, nr. 481; PLANIOL, M. en RIPERT,
G., Traite, XI, 908-909, nr. 1471. Ook in het Brits recbt wordt rekening gebouden met bet
al of niet bezoldigd karakter: BowSTEAD, On agency, Louden, Sweet & Maxwell, 1976,
115-122, nr. 42 en 122-125, nr. 43. In het Duits recbt daarentegen wordt de aansprakelijkbeid
van de onbezoldigde lasthebber op dezelfde wijze beoordeeld als deze van de bezoldigde: § 662
BGB; zie ook PALANDT, Biirgerliches Gesetzbuch, VII, Miincben, Beck, 1979, 638-639, nr.
5 c; Miinchener Kommentar, III, 36-37, nrs. 61-64, vnl. 64.
(84) In de andere zin: BELLIS, M., ,La gestion du credit consortia]", in BELLIS, M. (ed.),
Parijs, Feduci, 1982, 211 die stelt dat bet loon alleen een onkostenvergoedend karakter beeft.
(85) De tendens tot verlaging van bet loon deed zicb vooral voor onder invloed van de
concurrentie tussen banken. Prestige, bet leggen van nauwe contacten met de kredietnemer
en de erkenning van professionele bekwaambeid lagen vnl. aan de basis van deze concurrentie.
(86) Men kan bierbij kritiek uitbrengen ten aanzien van de contractuele regeling, in een artikel,
van de beperking van aansprakelijkbeid van de leidende bank en van de agent: de leidende
bank treedt op tijdens de precontractuele fase (precontractuele aansprakelijkbeid), de agent
tijdens de uitvoering van de overeenkomst (contractuele aansprakelijkbeid); voor een
uitgebreide bespreking van deze regeling: BRAEcKMANs, H., o.c., 538-556.
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landen(87). Als zware fouten zouden o.m. kunnen worden aangeduid
het niet mededelen van een belangrijk document, de onvergeeflijke
fout bij het verdelen van commissielonen of bij het overmaken van
gelden. Ook het niet releveren van een in zijnen hoofde gerezen
belangenconflict kan onder bepaalde omstandigheden als een zware
fout worden gekwalificeerd. De agent zou b. v. een zware fout begaan
als hij ingeval van ingebreke blijven van de kredietnemer door de
participerende banken wordt belast met het oog op het vinden van
een oplossing en hij tijdens deze periode zijn eigen kredieten tracht
veilig te stellen (b.v. door het treffen van bepaalde ,,voorzorgsmaatregelen" of door een eventueel beroep op compensatie met bij hem
uitstaande deposito's).
7. TWEE EIGEN ASPECTEN VAN DE CONSORTIUMSTRUCTUUR: HET
INDIVIDUEEL KARAKTER VAN DE PARTICIPATIE (MET UITSLUITING VAN DE HOOFDELIJKHEID) EN BEPAALDE REGELEN EIGEN
AAN DE COLLECTIVITEIT NL. DE REGEL VAN DE PROPORTIONALITEIT EN DE MEERDERHEID VAN BANKEN

22. In de courante bankpraktijk van de totstandkoming van consortiumkredieten in eurodeviezen is iedere aan het krediet participerende
bank partij bij de kredietovereenkomst en ondertekent deze de
overeenkomst.
De kredietovereenkomst bevat steeds een clausule die bepaalt dat
iedere bank zich afzonderlijk (severally) verbindt jegens de kredietnemer zodat haar verbintenis jegens laatstgenoemde duidelijk moet
worden onderscheiden van deze van de andere banken. Partijen
(87) Naar Belgisch recht zou het zelfs toegelaten zijn een contractuele regeling tot exoneratie
voor zware fout te redigeren: Cass., 25 september 1959, Pas., 1960, I, 112; Arr. Cass., 1960,
86; R.C.J.B., 1960, 5 noot DABIN, J.; CoRNELIS, L., o.c., R.C.J.B., 1981, 200, nr. 7 en 207,
nr. 13 en de verwijzingen aldaar; cf. specifiek inzake lastgeving: PAULUS, C., o.c., inA.P.R.,
93, nr. 144; R.P.D.B., V0 Mandat, 762, nr. 471.
Merk op dat naar Frans recht de exoneratie voor contractuele aansprakelijkheid geldig is,
behalve voor bedrog en zware fout: het adagium ,culpa lata dolo aequiparatur" blijft bestaan
naar Frans recht: zie o.m. BLAISE, J.B. en FOUCHARD, Ph., o.c., in BLAISE, J.B. (ed.), 201;
PLANIOL, M. en RIPERT, G., Traite, XI, 914-915, nr. 1475; MARTY, G. en RAYNAUD, P.,
Droit civil, les obligations, II, 1, Parijs, Sirey, 1962, 586-587, nrs. 539-540; STARCK, B., Droit
civil, obligations, Parijs, Librairies Techniques, 1972, 636, nrs. 2147-2148; CHABAS, F. en
SALUDEN, M., o.c., in Jurisclasseur Civil, fasc. II, c 8, nr. 36.
Naar Brits recht is op grond van de , Unfair contract terms act 1977" vereist dat het
contractueel beding vo!doet aan het vereiste van redelijkheid (,reasonableness test"). De
recente rechtspraak waarin geoordeeld werd dat, als een overeenkomst wordt gesloten tussen
twee grote ondernemingen (,business concerns"), die in staat zijn de aan de overeenkomst
verbonden risico's te evalueren, en als partijen in een gelijke onderhandelingspositie verkeren,
de exoneratieclausu!es niet als onredelijk kunnen worden beschouwd: SwAIN, F., ,The Unfair
contract terms act 1977: interpretation by the courts'', D.P. C.!., 1982, 37 en de casus Photo
Production Ltd. v. Securicor, 1980, AllER, 556.
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komen uitdrukkelijk overeen dat de bijdrage in het krediet van iedere
bank nooit hoger mag zijn dan het bedrag dat in de bijlagen van de
overeenkomst achter de naam van iedere bank wordt vermeld.
Het individueel karakter van de participatie komt ook tot uiting in
bepaalde imprevisieclausules. Indien een participerende bank tijdens
de duur van het krediet zou worden getroffen door een bepaalde
maatregel waardoor het voor haar onwettelijk zou zijn om nog
verder aan het krediet te participeren, is deze bank op grond van de
kredietovereenkomst ertoe gerechtigd de vervroegde terugbetaling
van haar participatie te eisen en nemen haar verbintenissen een einde
(de zogenaamde ,illegality clause"). Het krediet wordt alzo ten
belope van deze participatie verminderd.
Ook wordt een regeling uitgebouwd voor het geval dat een bank
wordt getroffen door een kostenverzwarende maatregel (b.v. een
fiscale last of een reserveverplichting). Indien deze bank en de
kredietnemer geen akkoord kunnen bereiken over de telastelegging
van deze kosten, kan laatstgenoemde een beroep doen op een uitdrukkelijk ontbindend beding: het krediet wordt ook hier ten belope
van deze participatie verminderd(88).
Op grond van deze regelingen in de kredietovereenkomst kan worden
gesteld aa.r nief eeJ:ffechtsvethoudin.g bestaat tussen een kredietnemer
en een totaliteit van participerende banken, maar wel een pluraliteit
van rechtsverhoudingen tussen de kredietnemer en ieder van de
participerende banken(89). Het consortiumkrediet in eurodeviezen
kan derhalve worden aangeduid als een naast mekaar plaatsen van
zoveel kredieten als er banken zijn, waarbij deze kredieten alle tegen
dezelfde voorwaarden (o.m. interestvoet, duurtijd) worden toegekend: iedere participerende bank is slechts schuldenaar ten belope
van haar participatie en is anderzijds titularis van een schuldvordering die autonoom en onafhankelijk is ten aanzien van de in hoofde
van de andere participerende banken bestaande vorderingen. Zulks
houdt ook in dat een bank, behoudens bepaalde krachtens overeenkomst opgelegde beperkingen (cf. infra de bevoegdheden van de
meerderheid van banken) het individueel recht heeft om te waken
over de uitvoering van de overeenkomst door de kredietnemer(90).
(88) Meestal wordt in de ,increased cost clause" wei bedongen dat indien een van deze
omstandigheden zich zou voordoen, de andere banken zich zullen inspannen om hetzij de
participatie van deze bank nog te verdelen onder de resterende banken, hetzij een andere bank
te zoeken om deze participatie over te nemen.
(89) Cf. aangaande de meerpartijenovereenkomst: supra voetnoot 46.
(90) BRAECKMANS, H., o.c., 559-560; cf. de Duitseterm ,Parallelkredit": SCHOLZE, H., Das
Konsortialgeschiift der Deutschen Banken, Berlijn, Duncker & Humblot, 104.
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In iedere kredietovereenkomst wordt de hoofdelijkheid (zowel de
actieve als de passieve) uitdrukkelijk uitgesloten(91). Een uitdrukkelijke uitsluiting van de hoofdelijkheid is van groot belang omwille
van de regel dat, behoudens andersluidend beding, tussen handelaars
de hoofdelijkheid bestaat(92).
Het belangrijkste gevolg van het contractueel uitsluiten van iedere
hoofdelijkheid is dat geen enkele bank ertoe gehouden is om de
fondsen te storten waartoe een andere bank zich jegens de kredietnemer verbonden heeft, welke ook de reden weze van het in gebreke
blijven van deze bank.
De uitsluiting van de actieve hoofdelijkheid houdt in dat geen van
de aan het krediet participerende banken gerechtigd is om terugbetaling van het hele krediet te eisen(93).
23. Naast de bepaling van het individueel karakter van iedere participatie en de uitdrukkelijke uitsluiting van de hoofdelijkheid, zijn in
de kredietovereenkomst een aantal regelingen aanwijsbaar die blijk
geven van het bestaan van een bepaalde band tussen de !eden van het
bankenconsortium onderling nl. de regel van de proportionaliteit en
de aan de meerderheid van banken toegekende bevoegdheden.
De regel van de proportionaliteit werd ingebouwd zowel bij de
kredietverlening als bij de terugbetaling. In de kredietovereenkomst
wordt steeds bepaald dat, bij iedere trekking, elke participerende
bank een som zal moeten storten die proportioneel overeenstemt met
de participatie in het totaal bedrag van het krediet. Ook wordt
overeengekomen dat bij terugbetaling alle door de kredietnemer
gestorte fondsen proportioneel zullen worden verdeeld, in verhouding tot de participatie van elke bank. In sommige kredietovereenkomsten wordt deze proportionele verdeling nog verder uitgewerkt
in een clausule die bepaalt dat de terugbetalingen proportioneel
(91) Cf. ELLAND-GOLDSMITH, M., o.c., D.P. C.!., 1977, 353 en o.c. in BLAISE, J.B. (ed.),
144; GOLTZ, H.W., Vertragsgestaltung bei Roll-Over-Eurokrediten, Berlijn, Duncker, 1980,
147; MAZZONI, A., ,Les clauses d'exigibilite auticipee et de paiement tardif", in BELLIS, M.
(ed.), 143.
(92) Cass., 3 april1952,Arr. Cass., 1952, 432; Cass., 5 december 1975,Arr. Cass., 1976, 434;
R.C.J.B., 1977, 469; VANRYN, J. enHEENEN, J., Principes, I, 81; DECLERCK-GOLDFRACHT,
J., ,La pn\somption de solidarite passive commerciale, une solution: Ia responsabilite in
solidum (noot onder Cass., 5 december 1975), R.C.J.B., 1977, 472-498, vnl. 478-482; R. W.,
1975-76, 277, noot HERBOTS, J.; Cass., 1 oktober 1981, R. W., 1982-83, 527.
Het eerste Franse cassatiearrest dateert van 1920: Cass. fr., 20 oktober 1920, Gaz. Pal., 1920,
II, 519; D., 1920, I, 161; Cass. fr., 7 december 1966, Gaz. Pal., 1967, I, 253; DERRIDA, F.,
Solidarite in Encyclopedie Dalloz, droit commercial, 1, nr. 7 en Encyclopedie Dalloz, droit
civil, 2, nr. 21.
Zie aangaande het Brits recht: CHITTY, o.c., 651.
(93) BELLIS, M., o.c., in BELLIS, M. (ed.), 162.
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moeten zijn aan de participatie van de bank in het krediet en dat
iedere bank die meer dan haar proportioneel deel zou ontvangen
hebben, ertoe gehouden is het supplement te storten aan de andere
banken via de agent of een deel van de participatie, overeenstemmend met het supplement, over te nemen zodanig dat de proportionaliteit zou geeerbiedigd blijven. Het doel van deze clausule is te
vermijden dat een bank bij de betaling van de interest of bij de
terugbetaling van het krediet, een betere behandeling zou krijgen dan
de andere banken(94). De regel van de proportionaliteit heeft ook
betrekking op de verdeling van exceptionele kosten, die niet voortvloeien uit de courante administratie van het krediet. Voor zover deze
kosten niet door de kredietnemer moeten worden gedragen (zoals
b. v. kosten voor het voeren van een rechtsgeding) worden zijproportioneel gespreid onder de aan het krediet participerende banken.
24. Wanneer een bepaald standpunt moet worden ingenomen of
bepaalde maatregelen moeten worden getroffen, is het moeilijk om
tussen een zo groot aantal participerende banken een unanimiteit te
bereiken. Het unanimiteitsvereiste zou overigens tot bepaalde uitzichtloze situaties kunnen leiden, omdat daardoor een of enkele
banken het nemen van beslissingen blokkeren en de belang'en van
andere banken in gevaar brengen. Een belangrijke factor tot toekenning van bevoegdheden aan de meerderheid van banken was ook de
zorg van de participerende bank en om de bevoegdheden van de agent
in te krimpen en bepaalde beslissingen op een bredere basis te laten
steunen.
De meerderheid wordt steeds omschreven in de kredietovereenkomst
en wordt in de regel bepaald op rond de 60 o/o. Als basis voor
berekening wordt de participatie van iedere bank in het krediet
genomen, en niet iedere bank individueel per hoofd.
(94) Dergelijke betere behandeling kan zich uiteraard voordoen in verscheidene hypothesen.
Het is b.v. mogelijk dat een kredietnemer om bepaalde redenen (o.m. politieke) weigert aan
de agent of aan bepaalde banken terug te betalen en aileen maar aan een dee! van de banken
terugbetaalt. Naar verluidt deed deze situatie zich voor naar aanleiding van de recente
Falkland-crisis, toen Argentijnse kredietnemers de niet-Britse banken rechtstreeks
terugbetaalden en aan de Britse bank en (die in bepaalde kredieten als agent optraden) , ,slechts''
terugbetaalden door storting op een geblokkeerde rekening, geopend bij de Argentijse centrale
bank. Verscheidene niet-Britse ban ken zouden naar verluidt geweigerd hebben in te gaan op
het verzoek van de Britse banken tot toepassing van de ,sharing payment"-clausule en
argumenteerden hierbij dat betaling op een geblokkeerde rekening als betaling geldt. De
kwestie ofbetaling op een geblokkeerde rekening als een betaling kan worden beschouwd, moet
worden beoordeeld aan de hand van de lex contractus (MANN, F .A., The legal aspect of money,
Oxford, Clarendon Press, 1982, 335). Naar Brits recht zou een betaling op een geblokkeerde
rekening niet als een bevrijdende betaling kunnen worden aangezien: MANN, F.A., o.c.,
335-339 en de aldaar besproken Britse rechtspraak.
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De belangrijkste aan de meerderheid van banken toegekende bevoegdheid is de ingebrekestelling van de kredietnemer en het eisen
van de vervroegde terugbetaling van het hele krediet. De uitoefening
van dergelijke bevoegdheid stelde reeds problemen bij de crisis tussen
Iran en de Verenigde Staten: bepaalde grote Amerikaanse banken,
die de meerderheid vormden in de consortiumkredieten aan Iraanse
kredietnemers, beslisten tot ingebrekestelling, ondanks het feit dat
de minderheid van niet-Amerikaanse banken zich hiertegen verzette(95). Naar verluidt zouden bepaalde banken thans minder geneigd
zijn om nog te participeren in een krediet, waarin Amerikaanse
banken een meerderheid hebben(96).
25. De accentuering van het individueel karakter van iedere participatie enerzijds en de toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de
meerderheid van banken anderzijds noodzaakt tot verduidelijking:
hoe zijn twee blijkbaar tegenstrijdige aspecten met mekaar verzoenbaar nl. dat enerzijds iedere bank een individuele rechtsverhouding
heeft met de kredietnemer op grond waarvan zij ten belope van haar
participatie schuldenaar is van de verbintenis tot kredietverlening en
titularis is van een schuldvordering die autonoom en onafhankelijk
is ten aanzien van deze van de andere banken, en anderzijds dat aan
de meerderheid van banken bepaalde bevoegdheden worden toegekend?(97).
Het hoofdbeginsel van ieder consortiumkrediet is het individueel
karakter van de participatie en de daaruit voortvloeiende rechten
inzake beheer van deze participatie: iedere participant heeft een
individueel recht op terugbetali!lg, op ontvangst van interest, (eventueel) op schadevergoeding ingeval van wanprestatie e.a .. Deze rechten kunnen allen individueel, door iedere participant afzonderlijk,
worden uitgeoefend.
Anderzijds is de bevoegdheid tot ingebrekestelling en tot eisen van
(95) Zie o.m. NICHOLS, B., o.c., Journal of Comparative Corporate Law & Securities
Regulation, 1981, 290-291; DUFLoux, C. en MARGULICI, L., ,A propos des euro-credits: Ia
syndication: les risques de conflit entre banques", Banque, 1981, 1217; VAN KESSEL, J.C.,
,De Nederlandse banken en de eurovalutamarkt", Bank- en Effectenbedrijf, 1981, 265. De
belangrijkste vordering (355 miljoen dollar) werd door Chase Manhattan Bank voor de
Amerikaanse rechter gebracht. Chase trad hierbij op als agent in 11 van de 17
consortiumkredieten: Me GREEVEY, R.M., ,The Iranian crisis and U.S. law", Northwestern
University Law Review, 1980, 390; FIELD, P. en ADAM, N., ,Why dit Chase move so fast",
Euromoney, januari 1980, 11.
(96) NICHOLS, B., o.c., Journal of Comparative Corporate Law & Securities Regulation,
1981, 290 en 291; Aangaande de theorie van het misbruik van meerderheid: BRAEcKMANS,
H., o.c., 572-577.
(97) Cf. BRAECKMANS, H., o.c., 571-572.
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de vervroegde terugbetaling gecollectiviseerd: daar heeft geen enkele
bank een individueel recht, omdat de uitoefening ervan onderworpen
is aan een in de overeenkomst bepaalde meerderheidsbeslissing.
Zulks houdt ook in dat elk van de partijen gebonden is door deze
beslissing.
Van zodra dergelijke beslissing door de vereiste meerderheid werd
genomen, geldt opnieuw de basisregel: iedere participerende bank is
gerechtigd om, onafhankelijk van de andere participanten, het beheer over haar vordering te voeren en o.m. autonoom te beslissen
over het verlenen van een uitstel van betaling, over het instellen van
een vordering in rechte, het afsluiten van een dading, e.a ..
Er bestaat derhalve geen contradictie tussen de individuele rechten
en de uitoefening van welbepaalde, in de overeenkomst omschreven
collectieve bevoegdheden: het individueel karakter van iedere participatie is de basisregel, en slechts de uitoefening van een (of hoogstens
enkele) recht(en) werd gecollectiviseerd op grond van een contractueel beding. Tengevolge van een nauwkeurige contractuele regeling
van dit collectiviteitsaspect komen geen van beide bevoegdheden met
elkaar in conflict.
8.

DE CREATIE VAN SUBPARTICIPATIES

26. De meest courante techniek bij de toebedeling van participaties
in een consortiumkrediet is de creatie van subparticipaties(98). De
introductie en het gebruik van deze techniek is vooral veroorzaakt
door het geheim karakter van de subparticipatie: de subparticipant
blijft onbekend voor de kredietnemer en de andere aan het krediet
participerende banken en de participant behoudt gewoon zijn contractuele rechtsverhouding met de kredietnemer en met de andere aan
het krediet participerende banken.
Tengevolge van de geheime aard van de subparticipatie is de problematiek van de toestemming van de kredietnemer met de creatie van
een subparticipatie niet aan de orde(99).
(98) De term wordt gekozen op grand van de Engelse term , ,snbparticipation' ', de Franse term
,sons-participation" en de Dnitse term ,Unterbeteilignng": SPEED CARROLL, J., .. Legal
considerations in the sale of participations in completed enrocurrency credits'' in Seminar on
euromarket law and documentation, AMR International en Enromoney, Landen, 4 februari
1980, Colloqninmdocnmenten, 4; ELVINGER, A., ,Cession et participations", Etudes et
documents, 1979, 95 en 99; BLOCH, P., ,La sons-participation bancaire", in BLAISE. J.B.
(ed.), 245; SCHOLZE, H., o.c., 111.
(99) De meeste kredietovereenkomsten bepalen dat de kredietnemer moet toestemmen in de
overdracht van een participatie aan een andere bank. Voor een bespreking van deze clansnle
en de minder courante technieken inzake overdracht van participaties nl. novatie, overdracht
van vordering, schnldoverneming en contractsoverneming: BRAEcKMANs, H., o.c., 610-626.
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In de courante bankpraktijk wordt de rechtsverhouding tussen participant en subparticipant neergelegd in een overeenkomst(lOO). Een
onderzoek van een aantal geconsulteerde overeenkomsten releveert
een grote verscheidenheid in de libellering van de inhoud van de
overeenkomst.
Uit een analyse van de contractuele regeling blijkt het volgende. De
subparticipatieovereenkomst heeft tot voorwerp de wederzijdse prestaties van partijen waarbij vooral de nadruk ligt op de prestaties van
de subparticipant: door de subparticipatie neemt deze een bepaald
risico op zich tegen betaling. Naar buiten treden de participant en
de subparticipant niet samen op. In de rechtsverhouding met de
kredietnemer, die in de kredietovereenkomst is neergelegd, treedt
aileen de participant op. Aileen deze laatste is ondertekenaar van de
kredietovereenkomst.
Intern, binnen hun rechtsverhouding(lOl) verdelen participant en
subparticipant het aan de participatie verbonden risico en de uit de
participatie voortkomende terugbetalingen, interesten en commissielonen. Het door de subparticipant ter beschikking van de participant
gesteld bedrag wordt uitdrukkelijk bepaald in de overeenkomst.
27. De rechtsverhouding tussen participant en subparticipant kan
m.i. best benaderd worden vanuit de croupierverhouding. De croupierverhouding kan worden aangeduid als de verhouding waarbij een
vennoot, in onverschillig welk type van burgerlijke of commerciele
vennootschap, geconfronteerd met een verbod van overdracht van
zijn deel - ongeacht of dit verband houdt met de aard van het
vennootschapsdeel dan wei met de hoedanigheid van de potentiele
overnemer - een overeenkomst om baat of om niet sluit met een
derde die hij ,en croupe" (d.i. achter zich op het paard) neemt,
waardoor de vennoot de derde laat deelnemen aan zijn vennootschapsdeel(l 02).
Kenmerkend is dat de croupier geen lid wordt in de vennootschap
waartoe de vennoot-overdrager behoort, dat een deelgenootschap in
(100) Voor een voorbeeld van dergelijke overeenkomst: BLAISE, J.B. (ed.), 744; voor een
voorbeeld van een in de Bondsrepubliek Duitsland en in de V.S.A. gebruikte overeenkomst:
zie resp. SCHOLZE, H., o.c., 115-116 en ARMSTRONG, A.W., ,The developing law of
participation agreements", Bus Law, 1968, 697-700.
(101) Cf. de Duitse term ,Innenkonsortium": ScHOLZE, H., o.c., 25.
(102) Aan deze rechtsfiguur werd in de recente rechtsleer ,opnieuw" aandacht besteed: zie
vnl. VAN GERVEN, W., ,Van 'croupiers' in de zin van art. 1861 B.W. en 'trustees"', in Recht
in beweging, Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. Ridder R. VICTOR, Antwerpen, Kluwer,
1973, 1159-1174, vnl. de omschrijving p. 1160; VANSUMMEREN, L., ,De
croupierverhouding", Jura Fa/c., 1980-81, 187-212.
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het aandeel van de vennoot bestaat, dat dit deelgenootschap beperkt
blijft tot het aandeel dat de vennoot-overdrager heeft in de vennootschap, dat de croupierverhouding occult is en dat de croupierovereenkomst kan worden aangegaan zonder de voorafgaande toestemming van de medevennoten van de vennoot-overdrager (art. 1861
B.W.).
Uitgaande van de bepaling van artikel1861 B.W. datde croupierovereenkomst regelt in de vennootschapsartikelen van het Burgerlijk
Wetboek, kan de subparticipant echter niet als een croupier worden
beschouwd. Een croupierverhouding onderstelt het bestaan van een
vennootschapsvorm, waarbij een croupier laat deelnemen aan zijn
vennootschapsdeel. De participant zou bijgevolg vennoot moeten
zijn in een vennootschap.
Op verscheidene gronden kan worden geargumenteerd dat tussen de
aan het krediet participerende banken geen vennootschapsstructuur
bestaat (o.m. ontbreken van een inbreng om dit aan een collectief
risico te onderwerpen en van een oogmerk om gezamenlijk winst te
maken), zodanig dat een vereiste voor de croupierverhouding nl. dat
een vennoot de derde ,en croupe" neemt, niet is vervuld.
De subparticipatieovereenkomst zou in die optiek wei kunnen worden omschreven als een onderovereenkomst(l 03) die een met een
croupierverhouding vergelijkbare rechtsverhouding tot stand brengt
en die de door de participant en de subparticipant opgenomen
rechten en verbintenissen intern verdeelt. Deze onderovereenkomst
wordt beheerst door twee belangrijke beginselen. Zij bestaat samen
met de hoofdovereenkomst en laat de contractuele banden tussen de
partijen aan de hoofdovereenkomst onaangeroerd: zij schept geen
enkele verhouding tussen subparticipant en kredietnemer of tussen
subparticipant en de andere aan het krediet participerende banken.
Het tweede beginsel is dat de uitvoering van de onderovereenkomst
wei afhankelijk is van de bedingen van de hoofdovereenkomst en van
de uitvoering van deze hoofdovereenkomst. In de subparticipatieovereenkomst wordt bepaald dat zij onderworpen is aan de bedingen
van de hoofdovereenkomst. Zulks houdt o.m. in dat de terugbetaling
van de subparticipatie door de participant afhankelijk is van de
terugbetaling door de kredietnemer: indien de kredietnemer slechts
gedeeltelijk terugbetaalt, zal ook de participant slechts gedeeltelijk
terugbetalen aan de subparticipant.
(103) Aangaande de ,onderovereenkomst": VAN OMMESLAGHE, P., ,La transmission des
obligations en droit positif beige", in La transmission des obligations, Journees Juridiques
Jean Dabin, Brussel, Bruylant, 1980, 153-154; NERET, J., Le sous-contrat, Parijs, L.G.D.J.,
1979, o.m. 117-120, nrs. 147-148.

1322

De recente problematiek inzake de herschikking van een aantal
kredieten wegens moeilijkheden bij de terugbetaling heeft bepaalde
problemen gereleveerd(l04). De meeste overeenkomsten tussen participant en subparticipant bepalen dat eerstgenoemde geen wijziging
aan de kredietovereenkomst zal toestaan zonder de uitdrukkelijke
toestemming van de subparticipant. Deze clausule kan de herschikking van het krediet uitermate bemoeilijken wanneer de subparticipant een andere houding aanneemt dan de participant. Teneinde
dergelijke impasse te vermijden kan in de subparticipatieovereenkomst een clausule worden opgenomen die b.v. als volgt luidt: ,de
subparticipant mag zijn toestemming met een wijziging van de kredietovereenkomst niet onredelijk weerhouden; wordt als een onredelijke houding beschouwd de weigering tot wijziging als blijkt dat
90% van de participanten met een wijziging akkoord gaan". De
door de subparticipant genomen beslissing kan door de rechter
marginaal worden getoetst; ingeval 90 OJo van de participanten met
een wijziging akkoord gaan, is deze toetsing formeel.
9.

SLOTBESCHOUWING

28. De kredietverlening onder consortiale vorm brengt een aantal
bijkomende juridische problemen mee: de precontractuele fase is
complexer aangezien een groot aantal banken moeten worden uitgenodigd om aan het krediet deel te nemen, het optreden van leidende
bank en agent is noodzakelijk om respectievelijk in de precontractuele fase en bij de uitvoering van het krediet de coordinatie tussen de
banken te regelen, naast de individuele aard van iedere participatie
werden bepaalde regelen, eigen aan de collectiviteit, ingebouwd.
Kenmerkend voor deze kredieten is o.m. dat in een enkele kredietovereenkomst aile rechtsverhoudingen worden geregeld nl. de verticale verhouding tussen iedere participerende bank en de kredietnemer
en de horizontale verhouding tussen de banken onderling (met inbegrip van de aanduiding van een agent). Dergelijke contractuele
regeling verschilt van de uitgifte van euro-obligaties, waar de verhoudingen tussen emittent en banken en deze tussen banken onderling
afzonderlijk worden geregeld.

(104) In de financiele pers werd recent aangestipt dat de Michigan National Bank of Detroit
een vordering had ingesteld tegen Citibank o.m. op grond van het feit dat Citibank druk zou
hebben uitgeoefend teneinde de duurtijd van de subparticipatie in een krediet aan het
Mexicaanse Pemex te verlengen: MONTAGNON, P., ,Debt crisis brings new creativity to
banking", Financial Times, 15 december 1983, 21.
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SOMMAIRE
QUELQUES ASPECTS JURIDIQUES DES SYNDICATS BANCAIRES
POUR LES CREDITS EN EURO-DEVISES
Le present article comporte une analyse de quelques aspects juridiques des syndicats
bancaires intervenant dans les Euro-credits ou credits en euro-devises. Ces euro-credits sont une partie de !'important marche des euro-devises qui s'est principalement
developpe au cours des annees 70 et au debut des annees 80 et a pris des dimensions
mondiales.
L'analyse porte essentiellement sur les documents (telex et conventions de credits)
utilises par la communaute bancaire internationale dans la mise en reuvre contractuelle de ces credits.
II peut etre admis que !'utilisation de la lettre d'offre (,offer letter" et de la lettre
de mandat (,mandate letter") fait na1tre une convention preparatoire ou un
avant-contrat entre la banque intervenant comme chef de file et l'emprunteur. En
cas de syndicat sur base ,best efforts", le chef de file assume une obligation de
moyen consistant a amener les autres banques a participer au credit. En cas de
syndicat ,firm" (,fully underwritten"), le chef de file assume, outre une obligation
de moyen comme ci-avant, !'obligation de preter le montant prevu ala lettre d'offre.
Ce rapport juridique peut s'ar.alyser en une convention de garantie: si les autres
clauses de la lettre d'offre sont respectees, le chef de file accordera le credit quel
que puisse etre le resultat intervenu dans la constitution du syndicat. Pour l'emprunteur ,la ccmclusion de la convention preparatoire entra1ne une obligation d' exclusivite, c.-a-d. l'lnt~idi~ti~ti de-d.emander_il_une autie-banque chef de file de realiser la
syndication. Pour les deux parties, la conclusion de cette convention preparatoire
a pour effet de les rapprocher l'une de !'autre dans leurs negociations. Une faute
commise par les parties apres la conclusion de cet avant-contrat (par ex. une rupture
des negociations) est une faute contractuelle dont la gravite s'apprecie en fonction
des clauses de cet avant-contrat.
En ce qui concerne la pratique en matiere de syndicats bancaires, il convient d'etablir
une distinction entre la syndication directe (syndicat externe) et la syndication
indirecte (syndicat interne). En cas de recours a la premiere technique, un rapport
juridique s'etablit entre toutes les banques et l'emprunteur alors que dans le second
cas, il n'y a de rapport juridique qu'entre le seul chef de file et l'emprunteur. Dans
cette hypothese, les banques participantes n'ont de rapport juridique qu'avec le chef
de file, ce qui entra1ne des consequences tres importantes, notamment en cas de
faillite de l'emprunteur ou du chef de file.
La banque chef de file exerce une importante fonction d'information pendant la
preparation des operations (par ex. la redaction d'un memorandum d'information).
Un eventuel manquement du chef de file peut etre sanctionne sur differentes bases.
L'auteur de !'article etudie le dol (,tort of deceit" en droit britannique) et la
responsabilite du chef de file dans la fourniture des informations sans qu'il soit
question de dol (,tort of negligence" en droit britannique). Dans la pratique
bancaire, le document d'information contient une clause d'exoneration limitant la
responsabilite du chef de file.
La tache de la banque chef de file prend fin lors de la signature de la convention
de credit. Afin d'assurer la coordination entre les banques participant au credit et
de permettre un souple execution de la convention, les banques designent l'une
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d'entre elles, dans cette convention, comme agent. Les rapports juridiques entre les
banques participantes et l'agent peuvent s'analyser en un contrat de louage de
services (locatio operis faciendi) comportant certains elements d'une structure de
representation. La convention de credit contient des regles detaillees de limitation
de la responsabilite de I' agent en cas de mauvaise execution (sauf le cas de dol ou
de faute lourde).
Le syndicat bancaire pour les credits en euro-devises presente deux aspects specifiques: le caractere individuel de Ia participation (avec exclusion de la solidarite active
et passive) et certaines regles propres a Ia collectivite, notamment la regie de la
proportionalite et de la majorite des banques. L'auteur consacre une analyse
detaillee a ces aspects.
Dans I' attribution de participations aux membres du syndicat, la pratique bancaire
courante fait appel a la creation de sous-participations. L'avantage de pareille
technique reside dans son caractere secret: le sous-participant demeure inconnu pour
l'emprunteur et les autres banques participant au credit; il n'a de rapports juridiques
qu'avec le participant, ces rapports etant regles dans la convention entre le participant et le sous-participant.

ZUSAMMENFASSUNG
EINIGE RECHTSASPEKTE DER KONSORTIALGESCHAFTE IN
EURO-KREDITEN

Diese Ver6ffentlichung umfasst eine Analyse einiger Rechtsaspekte der Konsortialstruktur, die bei Euro-Krediten gebildet wird. Diese Konsortialkredite in
Eurodevisen sind ein Teil des umfassenden Eurodevisenmarktes, der sich besonders
im Laufe der siebziger und Anfang der achtziger Jahre entwickelte, und der
weltweite Ausmasse angenommen hat.
·
Die Analyse stiitzt sich hauptsiichlich auf Dokumente (Fernschreiben und Kreditvertriige), die bei dem vertragsmiissigen Ausbau dieser Kredite von der internationalen
Bankengemeinschaft verwendet werden.
Es ist anzunehmen, dass infolge der Anwendung eines ,offer letter" und eines
,mandate letter" (einer Mandatsiibertragung) zwischen der fiihrenden Bank und
dem Kredietnehmer ein vorbereitender Vertrag zustande kommt. Im Fall einer
Konsortiumbildung auf Grund von ,best efforts" gilt fiir den Konsortiumfiihrer
die Anstrengunsverpflichtung, bei anderen Hanken zur Teilnahme am Konsortialkredit anzusuchen. Bei der Konsortiumbildung ,firm" (fully underwritten) nimmt
der Konsortiumfiihrer, ausser der Anstrengungsverpflichtung wie oben erwiihnt,
ebenfalls auf sich den im ,offer letter" erwiihnten Betrag zu verleihen. Diese
Rechtsbeziehung kann als ein Garantievertrag gewertet werden: Falls die anderen
Bedingungen des ,offer letter" beriicksichtigt werden, wird der Konsortiumfiihrer
den Kredit gewiihren, welches auch das Ergebnis der Konsortiumbildung sei. Seitens
des Kreditnehmers ergibt sich aus dem Abschliessen des vorbereitenden Vertrags die
Verpflichtung, bei keiner anderen fiihrenden Bank urn die Konsortiumbildung des
Kredites anzusuchen (Exklusivitiitsverpflichtung). Mit Riicksicht auf beide Parteien
ergibt sich aus dem Zustandekommen eines vorbereitenden Vertrags die Tatsache,
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dass sich die Parteien in ihrer Verhandlungslage naher kommen. Der Fehler, den
die Parteien nach dem Zustandekommen des vorbereitenden Vertrags begehen (z.B.
das Abbrechen der Verhandlungen) ist ein vertragsmassiger Fehler, der an den
Bedingungen des vorbereitenden Vertrags gepruft wird.
Hinsichtlich der Bankpraxis in Sachen Konsortiumbildung muss zwischen der
direkten Konsortiumbildung (Aussenkonsortium) und der indirekten Konsortiumbildung (lnnenkonsortium) verglichen werden. Bei der Anwendung letzterer Technik haben alle Banken mit dem Kreditnehmer eine Rechtsbeziehung, wahrend bei
dem Aussenkonsortium nur der Konsortiumfiihrer mit dem Kreditnehmer eine
Rechtsbeziehung hat. Die sich beteiligenden Banken haben in diesem Fall nur mit
dem Konsortiumfuhrer eine Rechtsbeziehung, woraus sich schwerwiegende Folgen
ergeben u.a. im Faile eines Konkurses des Kredietnehmers oder des Konsortiumfiihrers.
Der Konsortiumfiihrer hat wahrend der Vorbereitung des Konsortiumkredits eine
wichtige informative Rolle (cf. die Verfassung eines ,information memorandum").
Gegen ein mogliches schlechtes Auftreten des Konsortiumfiihrers konnen aus verschiedenen Grunden Sanktionen verhangt werden. In der VerOffentlichung wird der
Betrag (,tort of deceit" nach dem britischen Recht) ausfiihrlich behandelt, ebenso
wie die Haftung des Konsortiumfiihrers bei der Auskunftsvermittlung, ohne dass
dabei von einer Absicht die Rede ist (,tort of negligence" nach dem britischen
Recht). In der ublichen Bankpraxis wird ins Informationsdokument eine Entlassungsbedingung aufgenommen, die die Haftung des Konsortiumfiihrers beschrari.kt.
Die Aufgabe des Konsortiumsfiihrers endet bei der Unterschreibung des Kreditvertragsum die Koordination zwischen den am Kredit beteiligten Banken zu verwirklichen und eine flexibele Ausfiihrung des Vertrags zu ermoglichen, setzen die Banken
im Kreditvertrag eine gewisse Bank als Agent ein. Die Rechtsbeziehung zwischen
den sich beteiligenden Banken und dem Agenten kann als eine Miete von Diensten
(locatio operis faciendz) angedeutet werden, mit gewissen Elementen der Vertretungsstruktur. In den Kreditvertrag wird eine ausfiihrliche Regelung zur Beschrankung der Haftung des Agenten im Faile einer Fehlleistung (ausser im Falle des
Betrugs oder eines schweren Fehlers) aufgenommen.
Die Konsortialstruktur bei der Kredietgewahrung in Eurodevisen weist zwei eigene
Aspekte auf, namlich den individuel/en Charakter der Beteiligung (mit Ausschluss
der aktiven und passiven personlichen Haftbarkeit) und gewisse zu der Kol/ektivitiit
gehOrende Regeln, namlich die Proportionregel und die Majoritat der Banken. Die
beiden Aspekte werden naher analysiert.
Bei der Zuweisung der Beteiligungen an die Konsortiummitglieder bedient man sich
in der ublichen Bankpraxis der Schaffung von Unterbeteiligungen. Der Vorteil einer
solchen Technik ist der geheime Charakter: Der Unterbeteiligte bleibt fur den
Kreditnehmer und die anderen am Kredit beteiligten Banken unbekannt; nur mit
dem Hauptbeteiligten hater eine Rechtsbeziehung. Diese Rechtsbeziehung wird in
einem Vertrag zwischen Hauptbeteiligtem und Unterbeteiligtem niedergelegt.
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SUMMARY
SOME LEGAL ASPECTS OF SYNDICATES OF BANKS
IN EUROCURRENCY CREDITS

This publication contains an analysis of certain legal aspects of those syndicates of
banks which are established in dealing with Eurocurrency credits. These syndicated
Eurocurrency credits form an important part of the sizeable Eurocurrency market
which developed especially in the course of the seventies and at the beginning of
the eighties, and which has assumed worldwide proportions.
This analysis is based mainly on documents such as telex messages and credit
agreements which are used by the international banking community in embodying
these credits in the form of contracts.
It is widely accepted that a preparatory agreement is concluded between the lead
manager and the borrower as a result of the use of an offer letter and of a mandate
letter. Where the syndication is of the "best efforts" type, the lead manager
undertakes to endeavour other banks to participate in the syndicated loan. If the
syndication is "firm" (i.e. "fully underwritten"), the lead manager undertakes, in
addition to the duty to seek participation described above, to lend the sum mentioned in the offer letter. This legal relationship can be described as a guarantee
agreement: if the other conditions contained in the offer letter are taken into
account, the lead manager will provide the loan, regardless of the result of the
syndication. As regards the borrower, the conclusion of the preparatory agreement
gives rise to the undertaking to refrain from approaching any other lead manager
for the purpose of attending to the process of syndicating the loan (which amounts
to a clause of exclusive custom). For both parties the conclusion of a preparatory
agreement results in the parties being brought closer to each other in their negotiating position. Any mistake committed by one of the parties after the conclusion of
the preparatory agreement - e.g. the breaking off of negotiations - constitutes
a mistake within the terms of the contract, which is assessed in the light of the terms
of the preparatory agreement.
In relation to banking practice on the formation of syndicates, a disctinction needs
to be drawn between direct syndication (external syndicate) and indirect syndication
(internal syndicate). Where the former technique is being used, all the banks
concerned have a legal relationship with the borrower, whereas in the case of
external syndicates it is only the lead manager who has a legal relationship with the
borrower. In the latter case, the participating banks only have a legal relationship
with the lead manager, which has far reaching implications- e.g. in the case of
the borrower or the lead manager becoming bankrupt.
The lead manager performs an important informative function whilst the syndicated
loan is being established (e.g. in the drafting of the information memorandum). Any
abuse perpetrated by the lead manager can be sanctioned on a number of grounds.
In the publication under review, a great deal of attention is paid to the tort of deceit
under British law, and the liability incurred by the lead manager in supplying the
relevant information without implying any fraudulent intention (i.e. the tort of
negligence under British law). Under current banking practice, a clause of exoneration is normally inserted in the information document under which the lead
manager's liability is limited.
The lead manager's task ends when the loan agreement is signed. In order to ensure
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co-ordination between the banks participating in the loan and to enable the agreement to be carried out in as flexible manner as possible, the banks involved in the
loan agreement appoint one bank to act under their directions, to wit the agent. The
legal relationship between the participating banks and the agent can be described
as a hire of services (locatio operis faciendi), which also contains a number of
elements related to the law of trusts. An extensive set of rules limiting the liability
of the agent for his unsatisfactory performance (except in cases of fraud or serious
error), is incorporated in the loan agreement.
The syndicates of banks in Eurocurrency credits reveal two aspects : (a) the individual nature of the participation (excluding the joint and several liability) and (b) certain
rules which are specific to the collective nature of the exercise involved, i.e. the
proportionality rule and the decisive nature of the majority of the banks. Each of
these aspects is analysed more closely in the following chapters.
In allocating the shares to the members of the syndicate, current banking practice
resorts to the creation of sub-shares. The advantage of this technique resides in its
secret nature, since the sub-share remains unknown to both the borrower and the
other banks participating in the syndicate; consequently, it is only the sub-shareholder who has a legal relationship with the main participant. This legal relationship
is embodied in an agreement between the participant and the sub-shareholder.
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