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Deel I
KREDIET
A. Algemeen
1. Verkoop onder voorbehoud van krediet - Geen overeenkomst - 2. Kredietverlening - Variabele rentevoet - 3. Kredietovereenkomst - Woeker 4. Krediet
- Strafbeding - Samenloop met moratoire intresten 5. Kredietaanbod - Invloed op de beoordeling van de staking

van betaling en de aansprakelijkheid van
bestuurders tegenover derden 6. Kredietverzekering - Aansprakelijkheid tegenover kredietnemer - 7. Aansprakelijkheid van de bank voor medeplichtigheid aan onrechtmatige daad - Krediet
aan een groep van vennootschappen - 8.
Aansprakelijkheid als feitelijk bestuurder
9. Krediet - Inpandgeving van
handelsfonds - Onderzoeksplicht van
de notaris - 10. Warranten - Voorwaar-

(1) Dit Overzicht van Rechtspraak omvat de rechtspraak verschenen tot en met eind 1998. Zie
ook voor de vorige Overzichten van Rechtspraak: Merchiers, Y., Colle, Ph. en Dambre, M.,
,,Overzicht van rechtspraak. Algemeen handelsrecht, Handelscontracten, Bank-, Krediet-,
Wissel- en Chequeverrichtingen (1987-1991)", T.P.R., 1992, 845; Merchiers, Y., ,,Bijzonder
en Afwijkend Handelsrecht Overzicht van rechtspraak (1982-1986) ", T.P.R., 1987, 1843;
Merchiers, Y., ,,Bijzonder en Afwijkend Handelsrecht Overzicht van rechtspraak (19771981) ", T.P.R., 1982, 721; Merchiers, Y., ,,Bijzonder en Afwijkend Handelsrecht Overzicht
van rechtspraak (1972-1976) ", T.P.R., 1979, 69; Merchiers, Y., ,,Bijzonder en Afivijkend
Handelsrecht Overzicht van rechtspraak (1966-1971)", T.P.R., 1973, 633 en tevens: Merchiers, Y. en Nelissen Grade, J.-M., ,,Wissel- en chequerecht (1960-1980)", T.P.R., 1981,
1073.
(2) De nummers l tot 60 en 167 tot 241 werden opgesteld door E. Wymeersch, met medewerking van R. Steennot, aspirant FWO-Vlaanderen en C. De Vos, assistent U.G.
(3) De nummers 61 tot 166 werden opgesteld door M. Dambre, advocaat te Gent, praktijklector U.G.
(4) De nummers 242 tot 366 werden opgesteld door K. Troch, bedrijfsjurist, deeltijds assistent
U.G.
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den van geldigheid - 11. W a1Tantage Strijdig met een pand op handelsfonds

ning van leasingmaatschappij Strafbedingen

B. Aansprakelijkheid van de bank
voor onrechtmatige kredietverlening

E. Factoring
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12. Algemeen - 13. Foht bij de toekenning van het krediet - Onderzoeksplichten van de bank- 14. Aansprakelijkheid
- Informatieplicht 15. Aansprakelijkheid voor advies- of bewakingsplichten
16. Aansprakelijkheid bij kredietoverschrijdingen - Diligentie bij de invordering - 17. Krediet met gebrnik van kredietkaaii - 18. Aansprakelijkheid van de
bank - Kredietverlener - Overmatig krediet - 19. Krediet aan beursvennootschap - Overmatig
20. Fout van de
kredietgever - 21. Kredietwaardigheid
van de borg onvoldoende 22. Herstelkansen - Overheidsbeoordeling - 23.
Opzeg - Zorgvuldigheidsplicht- 25. Opzegging van het krediet - Opschorting
van de opzegging - 26. Afbetalingsfinanciering - Fout van de kredietgever:
laattijdige kennisgeving aan de borg Melding aan risicocentrale - 27. Aansprakelijkheid van de bank - Kredietverlener - Causaliteit - Eigen fout van het
slachtoffer - 28. Aansprakelijkheid kredietverlening - Schadebepaling

C. Wisselkredieten
29. Wisselkredieten - Eigen fout van het
slachtoffer 30. Leveranciersdisconto Causaliteit - 31. Leveranciersdisconto Subrogatie van de trekker tegen de betrokkene

D. Leasing of financieringshuur
32. Kwalificatie - 33. Kwalificatie: huur
- 34. Kwalificatie - 35. Kwalificatie:
bijkomende vergoedingen 36. Kwalificatie: verjaring - 37. Uitvoering en
revindicatie - 38. Retentie - 39. Realisatie van de geleasde voorwerpen - 40.
Sale en lease back - Tegenwerpelijkheid
aan de massa - 41. Geldigheid - Erken-
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42.

43. Aard van de overeenkomst - 44. Verzekeringselementen - 45. Werking na
einde van de factoringovereenkomst

F. Documentair krediet
46. Documentair krediet - Weigering
door de bank - Onvoldoende documenten - 47. Documentair krediet - Back-toback - Delegatie - 48. Documentair lcrediet - Voorlegging van niet-conforme
documenten - Toepassing van de URU
- 49. Opdracht van de notificerende
bank - 50. Documentair krediet - Raadgevingsplicht van de bank - 51. Uitvoerend beslag 52. Uitvoerend beslag 53. Toepasselijk recht - 54. Documentair krediet - Bevoegde rechtbank - Art.
5, 1° EEX - 55. Documentair krediet Weerslag op de koop verkoop

G. Zelfstandige garanties
56. Onderscheid borgtocht en garantie 57. Garantie - Kennelijk misbruik bij de
afroep - 58. Garantie - Voorwaarden van
afroep - Glijdende garantie - 59. Garantie - Schuldvergelijking - 60. Garantie Regres

H. Consumentenkrediet
1. Toepassingsgebied Wet
Consumentenkrediet
61. Te1Titoriaal toepassingsgebied - 62.
Toepassingsgebied ratione personae 63. Toepassingsgebied ratione personae
- Handelaar - 64. Toepassingsgebied
ratione materiae - 65. Toepassingsgebied ratione materiae - Betaalkaart Eurochequekaart
66. Toepassingsgebied ratione materiae - Kasfaciliteiten 67. Toepassingsgebied ratione materiae
- Kredietopening - Hypothecaire volmacht 68. Toepassingsgebied ratione
materiae - Uitzonderingen artikel 3 Wet

.....
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Consumentenkrediet - 69. Toepassingsgebied ratione materiae - Kredietopening - Postorderbedrijf
70. Toepassingsgebied ratione materiae - Schriftelijk onderwijs - 71. Toepassing van bepalingen inzake woeker

2. Kredietpromotie
72. Reclame - Gratis krediet - 73. Verbod op leuren voor kredietovereenkomst
- 74. Verbod op ongevraagd toesturen
kredietmiddel 75. Inbreuk op artikel 7
Wet Consumentenkrediet - Nietigheid
kredietovereenkomst - 76. Inbreuk op
artikel 7 Wet Consumentenkrediet- Nietigheid kredietovereenkomst - Bijkomende schadevergoeding

3. Informatie- en onderzoeksplicht
kredietgever
77. Informatie- en onderzoeksplicht kredietgever - Middelenverbintenis - 78.
Informatie- en onderzoeksplicht kredietgever - Herfinanciering bestaande
kredieten - Aansprakelijkheid - 79. Onderzoeksverplichting kredietgever
Aansprakelijkheid- 80. Onderzoeksverplichting kredietgever - Spaarmogelijkheden consument - 81. Onderzoeksverplichting kredietgever - Raadpleging
van de centrale gegevensbank van de
nationale bank van België - Werksituatie
consument - Andere leningen - Ondervragingsplicht
82. Onderzoeksverplichting kredietgever - Inf01matieverplichting consument - 83. Onderzoeksverplichting kredietgever - Bewijslast Informatieverplichting consument - Verkeerde infonnatie verstrekt door de
consument - 84. Onderzoeksverplichting kredietgever - Invoering positieve
kredietcentrale - 85. Onderzoeksverplichting kredietgever - Geen detectivepraktijken - Geen inmenging - 86. Informatie- en onderzoeksplicht kredietgever - Aansprakelijkheid - Nietigheid Bijkomende schadevergoeding - 87. Informatie- en onderzoeksverplichting

kredietbemiddelaar - 88. Onderzoeksplicht kredietbemiddelaar - Aansprakelijkheid ten aanzien van de kredietgever

4. Kredietaanbod
89. Kredietaanbod - Verplichte vermeldingen - Maatschappelijke zetel - Inschrijvingsnummer in het handelsregister - 90. Kredietaanbod - Verplichte vermelding nalatigheidsintrest
91. Kredietaanbod - Verplichte vermelding
raadpleging nationale bank van België
- Nietigheid - 92. Kredietaanbod - Vermelding fictieve naam - Administratieve
sanctie - 93. Kredietaanbod - Lening op
afbetaling - Totale kosten van de lening Schuldsaldoverzekering
5. Vorm van de kredietovereenkomst
94. Verplichte vermeldingen op de kredietovereenkomst - Sanctie

6. Band tussen de kredietovereenkomst
en de te financieren overeenkomst
95. Opschorting verplichtingen consument - Exceptie van niet-levering - 96.
Kredietovereenkomst als bestaansvoorwaarde te financieren overeenkomst

7. Onrechtmatige bedingen
97. Onrechtmatig beding - Nalatigheidsintrest - 98. Onrechtmatig beding - Uitdrukkelijk ontbindend beding - Vermeldingen ingebrekestelling - 99. Omechtmatig beding - Uitdrukkelijk ontbindend
beding- Wachttermijn een maand 100.
Onrechtmatig beding - Uitdrukkelijk
ontbindend beding - Nieuwe ingebrekestelling - 101. Onrechtmatig beding Uitdrukkelijk ontbindend beding Openbare orde - 102. Onrechtmatig beding - Opzeggingsbeding kredietopening 103. Onrechtmatig beding - Eenzijdige wijziging overeenkomst
104.
Onrechtmatig beding - Bijkomende verzekeringsovereenkomst
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8. Borgstelling

105. Borgstelling - Specifieke informatieverplichting kredietgever - 106. Herkwalificatie hoofdelijke mede-ontlener
als borg - 107. Aansprakelijkheid kredietgever ten aanzien van de borg 108.
Borgstelling - Informatieverplichting tijdens uitvoering overeenkomst

9. De procedure inzake
consumentenkrediet

109. Bevoegdheid vrederechter
110.
Bevoegdheid vrederechter - Betalingsfaciliteiten 111. Vordering ten gronde
inzake consumentenkrediet - Samenhang met vordering tot bekrachtiging
van loonsoverdracht - 112. Samenhang
met vordering inzake hypothecair krediet - 113. Betalingsfaciliteiten - Toelaatbaarheid - Artikel 1337bis Ger. W. 114. Betalingsfaciliteiten -Afschrift kredietovereenkomst - Artikel 133 7qua ter
Ger. W. - 115. Betalingsfaciliteiten Oproeping bij gerechtsbrief - 116. Betalingsfaciliteiten - Wedereis kredietgevers - 117. Betalingsfaciliteiten - Wedereis kredietgevers - Geldigverklaring
loonsoverdracht - 118. Betalingsfaciliteiten - Geldigverklaring loonsoverdracht - Samenvoeging- 119. Betalingsfaciliteiten op wedereis - Uitstel geldigverklaring loonsoverdracht - 120. Betalingsfaciliteiten - Goede trouw kredietnemer 121. Betalingsfaciliteiten - Aanvullende werking uitstel van betaling 122. Betalingsfaciliteiten - Omstandigheden - Overmatige schuldenlast 123.
Betalingsfaciliteiten - Omstandigheden Ziekte 124. Betalingsfaciliteiten - Omstandigheden - Echtscheiding 125. Betalingsfaciliteiten
Omstandigheden
overlijden zoon en onroerend beslag
126. Betalingsfaciliteiten - Maximale
tennijn voor terugbetaling 127. Betalingsfaciliteiten - Grens van de beoordelingsbevoegdheid - Geen "burgerlijk
faillissement" - 128. Betalingsfaciliteiten - Toerekening op kapitaal en intres-
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ten 129. Betalingsfaciliteiten - Wet op
de collectieve schuldenregeling
10. Tussenpersonen

130. Invordering van schulden - Geen
bezoldiging of vergoeding - 131.
Schuldbemiddeling - Gebrek aan hoedanigheid of erkenning - Strafsanctie 132. Kredietbemiddelaar - Verbod op
aanrekening kosten - Administratieve
sanctie
11. Verkoop op afbetaling

133. Voorschot - Bestaansvoorwaarde 134. Contante betaling
12. Risicobeperking in geval van
verlies van een betaal- of kredietkaart

135. Aanbeveling EEG van 17 november 1988 - Uitsluiting eurochequegarantiekaart
13. Verwerking van persoonsgegevens

136. Gegevensbestand - Recht op inzage
en verbetering
14. Matigingsbevoegdheid van de
rechter

137. Matigingsbevoegdheid van de rechter - 138. Matigingsbevoegdheid van de
rechter - Kostenpercentage begrepen in
de niet-vervallen termijnen 139. Matigingsbevoegdheid van de rechter - Nalatigheidsintresten op het kostenpercentage begrepen in de niet vervallen termijnen
140. Matigingsbevoegdheid
van de rechter - Globale beoordeling
diverse sancties
141. Matigingsbevoegdheid van de rechter - Forfaitair
schadebeding- 142. Matigingsbevoegdheid van de rechter - Verhouding met het
gemeen recht - Verhouding met de
WHPC

15. Administratieve verplichtingen en
sancties
143. Inschrijvingsverplichting
144.
Administratieve sancties 145. Administratieve sancties - Motiveringsverplichting bestuurshandelingen

16. Vordering tot staking
146. Inbreuk op Wet Consumentenkrediet - Oneerlijke handelspraktijken

I. Hypothecair krediet
147. KB nr. 225 - Betaling aan tussenkomende partij of reconstituerende
derde - 148. KB nr. 225 - Reconstitutie
van het kapitaal opeisbaarheid - 149.
KB nr. 225 - Reconstitutie van het kapitaal - Opeisbaarheid - Loonoverdracht Geen gedeeltelijke terugbetaling - 150.
Wet Hypothecair Krediet - Toepassingsgebied - 151. Wet Hypothecair Krediet Toèpassingsgebied - Bevoegdheid
152. Wet Hypothecair Krediet - Prospectus - Getrouwheidspremies
153.
Wet Hypothecair Krediet - Aangehecht
contract - Vrije keuze van verzekeraar Openbare orde - 154. Wet Hypothecair
Krediet - Aangehecht contract - Vervroegde terugbetaling lening - Instandhouding verzekeringsovereenkomst 155. Wet Hypothecair Krediet - Andere
bijkomende overeenkomsten of verplichtingen - Gezamenlijk aanbod 156. Wet Hypothecair Krediet - Reclame - Vermelding hoedanigheid tussenpersoon - Vordering tot staking - 157.
Wet Hypothecair Krediet - Verplichte
poging tot miru1elijke schikking 158.
Wet Hypothecair Krediet - Verplichte
poging tot minnelijke schikking - Tijdstip - Voor het bevel tot betaling - 159.
Wet Hypothecair Krediet - Verplichte
poging tot minnelijke schikking - Verloop van de procedure - 160. Wet Hypothecair Krediet - Verplichte poging tot
minnelijke schikking - Beëindiging van
de verzoeningsprocedure - 161. Wet

Hypothecair Krediet - Betalingsfaciliteiten - 162. Wet Hypothecair Krediet Betalingsfaciliteiten - Samenhang met
betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet 163. Wet Hypothecair Krediet
Verzet tegen
verkoopsvoorwaarden - Betalingsfaciliteiten 164. Aansprakelijkheid hypothecaire
schuldeiser - Uitwinning gehypothekeerd goed- 165. Notariëlt. kredietovereenkomst - Materiële vergissing - 166.
Hypothecair krediet - Loonsoverdracht Stilzitten kredietverzekeraar

Deel II
HET WISSEL- EN CHEQUERECHT
Afdeling I
Het recht van de wisselbrief
167. Samenloop wisselrecht - Onrechtmatige daadsvordering
168. Blanco
wissel
169. Verweenniddelen - Geweld - Valse handtekening - Cedentendisconto - 170. Wissel - Teruggave Vermoeden van betaling - Weerlegbaar
vermoeden
171. Wisselbrief - Geen
schuldvernieuwing
172. Kort geding
- Verbod een wisselbrief te verhandelen
- 173. Regres - Op de wissel of op de
onderliggende rechtsverhouding - 174.
Wisselbrief - Lastgeving voor aval 175. Aval op een afzonderlijke akte Wisselverbintenis - 176. Wisselbrief Aval - Onderliggende borgtocht - 177.
Aval - Stuiting van de verjaring - 178.
Disconto onder gewoon voorbehoud
179. Wisselbrief - Contrapassatie - Behoud van rechten
180. Wisselbrief Domiciliëring - Fout 181. Verhaal van
de houder tegen de acceptant - Tenietgaan van de wisselverbintenis - Bewijslast - 182. Vervalsingen - Tegenwerpelijk door de borgen - 183. Wisselbrief Betaling per vergissing door de betrokkene niet-acceptant - Toepassing van
artikel 1377 B.W. - 184. Protest - Opschorting van de bekendmaking 185.
Wissel - Protest - Verval van recht van
regres tegen de treldcer
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Afdeling II
Het chequerecht
186. Algemeen
§ 1. Het gemene chequerecht

A. Rechtspositie van de trekker
187. Vertegenwoordiging - Verweermiddelen (art. 11 Ch. W.) - 188. Ongeoorloofd gedrag van de trekker - 1382
B.W. - 189. Fout van de trekker 190.
Cheque - Betaalmiddel, geen betaling 191. Handgift - Cheque op naam of aan
toonder - 192. Cheque - Tijdstip van
betaling - 193. Niet-tegenwerpelijkheid
van de verweermiddelen - Art. 22 -194.
Tegenwerpelijkheid van verweermiddelen - Art. 22

4. De Fondsvereiste
195. Begrip en terminologie - 196. Uitgifte zonder fonds - Begrip "uitgifte" 197. Cheque - Uitgifte zonder fonds kasfaciliteiten geen fonds - Moreel element - 198. Fonds - Blokkering wegens
betwisting - Niet toelaatbaar 199. Beslag op het fonds - Houding van de betrokkene - 200. Fondsvereiste als teken
van solvabiliteit 201. Cheque - Uitgifte
zonder fonds - Burgerlijke partijstelling
202. Cheque - Faillissement van de
trekker - Certificering van de cheque 203. Cheque - Faillissement van de begunstigde, houder van de cheque

B. De rechtspositie van de houder
204. Vervalsing van een cheque - Aansprakelijkheid van de endossant 205.
Incassobank: verificatieplicht inzake de
endossementen - 206. Rektacheque Incasso - 207. Rektacheque - Incassomandaat - 208. Medeaansprakelijkheid
van de begunstigde 209. Rechtstreeks
krediet - 210. Cheque-inhouding of
truncation - 211. Incasso van cheques Aansprakelijkheid van de incassobank 212. Interbancaire relaties - Venekeningskamer - Bindende aard
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C. Rechtspositie van de betrokkene

213. Algemeen 214. Cheque of chequeformulier - 216. Verificatieplichten van de
betrokkene-bank - Verificatie van de endossementen - 217. De grove fout van de
betrokkene - 218. Verlies en diefstal van
chequefonnulieren-219. Art 35bis - Vervalsing - Aansprakelijkheid van opeenvolgende houders - 220. Bankcheque - Bewijs van betaling - Bewijslast - 221. Betaling aan schijnschuldeiser - Art. 1376 en
1377 B.W. 222. Ve1jaring - Art. 52bis 223. Cheque - Bevoegdheid - EEX
§ 2. Het Recht van de eurocheque

224. Het eurochequesysteem - 225. Wet
Handelspraktijken - 226. Verlies en diefstal - Toepassingsgebied van de eurochequeregeling 229. Eurocheque - Onvolledig ingevulde cheques - 230. Eurocheque
- Diefstal - Grove fout - 231. Is controle
op de handtekening vereist? - 232. Verlies
en diefstal - Verschil inzake kaartnummers - 233. Toepassing van het gemene
chequerecht? - 234. Verlies en diefstal Nieuwe argumenten - 235. Eurocheque Effect van de eurocheque-regelen en van
andere regelen van soft law - 236. Eurocheque - 35bis - Verzeke1ing - 237. Eurocheque - Betaling van speelschuld
§ 3. De postcheck

238. Postcheck - Toepasselijke wetgeving - 239. Postcheck v. bankcheque Uiteenlopende regelen o.m. inzake verlies en diefstal - 240. Postcheck - Voorrecht 241. Postassignatie

Deel III
BANKVERRICHTINGEN,
BELEGGINGSADVIES EN
VERMOGENSBEHEER
Hoofdstuk I
BANKVERRICHTINGEN
1. Rechtspositie van de bank
1.1. Algemeen

242. Algemeen - Overdracht van een

bankafdeling - Overdracht handelszaak - ' Algemeen - 261. Zelfstandige bankOverdracht rekeningtegoeden - 243. Al- agent - Geen aangestelde - Bankiersgemeen - Bewijs - Magnetische band- aansprakelijkheid - Schijnmandaat opname - Telefoongesprekken - 244.
Goede trouw van het slachtoffer 262.
Algemeen - Ter incasso aangeboden Zelfstandige bankagent - Geen aancoupons - Betaling onder voorbehoud - gestelde - Bankiersaansprakelijkheid
Onverschuldigde betaling - Schadebe- (geen) - Schijnmandaat - Kwade trouw
wijs - 245. Algemeen - Bankkluiscon- van het slachtoffer
tract bewakingsverplichting - Resultaatsverbintenis - 246. Algemeen - Kre- 1.3.2.3. Handeling in de uitoefening van de
'
dietovereenkomst - Materiële vergissing functies
- 247. Algemeen - Bank - Professionele 263. Aangestelde - Misbruik van functie
verkoper van software - Aansprakelijk- - Bankiersaansprakelijkheid - Algemeen
heid
- 266. Aangestelde - Misbruik van functie - Geen bankiersaansprakelijkheid 1.2. Bankgeheim en discretieplicht
267. Aangestelde - Misbruik van functie
- Kennis van het slachtoffer - 269. Aan248. Bankgeheim - Fiscus - Raadpleging
gestelde - Geen hoedanigheid van aanstrafdossier - 249. Bankgeheim - discregestelde - Geen aansprakelijkheid van de
tieplicht - Beroepsgeheim - Art. 458 Sw. bank - Kantoordirecteur - Beleggingsad(niet-gelding) - Art. 877 e.v. Ger. W. vies
Overlegging van documenten
250.
Bankgeheim - Interne audit - Dringende 1.3.2.4. De hegane fout is de oorzaak van de
reden tot ontslag
door de cliënt geleden schade
1.3. Bankagentuur en
aansprakelijkheid voor aangestelden
van de Bank
1.3.1. Bankagentuur -Algemeen
251. Bankagentuur - Financiële diensten
- Opzegging door de bank - Rechtsmisbruik
1.3.2. Aansprakelijkheid voor
aangestelden van de bank
1.3.2.1. Principe

252. Aangestelde - aansprakelijkheid principe

270. Aangestelde - Oorzakelijk verband
tussen fout en schade
1.4. Tegenstelbaarheid en
rechtsgeldigheid van bankreglementen
1.4.1. Algemeen
271. Bankreglementen - Algemeen
1.4.2. Tegenstelbaarheid
272. Algemeen reglement der bankverrichtingen - Tegenwerpelijkheid - Aansprakelijkheidsbeperking
273. Algemeen reglement der bankverrichtingen
- Tegenwerpelijkheid - Kennisname
Stijlclausule - Gebrek aan protest

1.3.2.2. Hoedanigheid van aangestelde van de
Bank - Band van ondergeschiktheid

1.4.3. Rechtsgeldigheid van bedingen

255. Aangestelde - Zelfstandige bankagentuur - Algemeen - 256. Aangestelde
- Zelfstandige bankagentuur - Bankiersaansprakelijkheid - Goede trouw - Artikel 1382 B.W.
258. Aangestelde Zelfstandige bankagentuur - Bankiersaansprakelijkheid - Schijnmandaat -

275. Algemeen reglement der verrichtingen - Beding van wijziging - 276.
Algemeen reglement der verrichtingen
- Interestbeding - Debetsaldo - Eenzijdige vaststelling door de bank - Tegenstelbaarheid - Afsluiting van rekening-courant- 277. Algemeen reglement der ver-
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richtingen - Rechtsgeldig verzendingsbeding - Cheque -278. Algemeen reglement der verrichtingen - Aansprakelijkheidsbeperkend beding - Overschrijving
- Handtekeningcontrole
279. Algemeen reglement der verrichtingen - Aansprakelijkheidsbeperkend beding - Onderzoek identiteit bezoekers kofferzaal
280. Algemeen reglement der verrichtingen - Aansprakelijkheidsbeperkend
beding - Handelsinlichtingen - 281. Algemeen reglement der verrichtingen Meervoudige rekening (compte collectif) - Geen wederzijdse volmacht - Onverschuldigde betaling 282. Kredietvoorwaarden - Betwisting afrekening Betaling saldo 283. Algemeen reglement der verrichtingen - Gebrek aan
protest bij ontvangst van rekeninguittreksels - Bewijs
1.4.4. Bedingen van eenheid van
rekening en compensatiebedingen

2.2. Soorten rekeningen

295. Soorten rekeningen - Oprichting
vennootschap - Bijzondere rekening _
Inbreng in geld - Schuldvergelijking 296. Soorten rekeningen - Bouwgeschil Gebloldceerde rekening geopend op gezamenlijke naam van aannemer en architect
297. Soorten rekeningen Kwaliteitsrekening - Faillissement 299. Soorten rekeningen - Oprichting
vennootschap - Notaris - Kantoor- of
studierekening - Geen rubriekrekening
300. So01ien rekeningen - Gezamenlijke rekening ( compte joint) - Eenzijdige opzegging 301. So01ien rekeningen
meervoudige rekening (compte collectif) - Geen wederzijdse volmacht - Onverschuldigde betaling - 302. Soorten
rekeningen - Zichtrekening - Kwalificatie
2.3. Rekening-courant
2.3.1. Begrip

284. Bedingen van eenheid van rekening
- Compensatiebedingen - Begrip Rechtsgeldigheid - Tegenwerpelijkheid
289. Bedingen van éénheid van rekening - Compensatiebedingen - Afzonderlijk juridisch statuut van de sub-rekeningen - 290. Conventionele schuldvergelijking tussen kredietinstellingen
Wet van 22 maart 1993
2. Bankrekeningen

305. Rekening-courant - Begrip - Algemeen - 308. Rekening-courant - Begrip Onderscheid rekening-courant in boekhoudkundige zin en rekening-courant bij
overeenkomst 309. Rekening-courantBegrip - Periodieke totaalfacturaties Geen rekening-courant - Kredietverlening 310. Rekening-courant - Begrip
- Rekening tussen handelsvennootschap
en vennoot - Geen rekening-courant Geen wettelijke schuldvergelijking met
schulden buiten rekening-courant

2.1. Algemeen
2.3.2. Gevolgen

291. Bankrekening - Algemeen - Opening - Infonnatieverzameling
292.
Bankrekening - Algemeen - Opneming
aan het loket - Fraude - Controleverplichting van de bankier 293. Bankrekening - Algemeen - Wei gering van de
bank tot vrijgave tegoeden - Geen mogelijkheid tot eis in kort geding - Toekenning voorschotten 294. Bankrekening - Algemeen - Rekeninguittreksel Gebrek aan protest
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311. Rekening-courant - Gevolgen Schuldvernieuwing
312. Rekeningcourant - Gevolgen - Aanzuivering in
de verdachte periode - Toepassing van
art. 446 (oud) Faill.W. - Geen toepassing
van art. 445, lid 3 (oud) Faill.W.
2.3.3. Interesten

313. Rekening-courant - Interesten Principieel verbod van anatocisme -

Niet-toepasselijkheid van artikel 1154
B.W. - 315. Rekening-courant - Interesten - Toepasselijkheid van artikel 1154
B.W. vanaf de afsluiting van de rekening-courant 318. Rekening-courant Interesten - Algemene toepasselijkheid
van artikel 1154 B.W.?
2.4. Rekeningen wm echtgenoten.
Artikel 218 B. W.
320. Rekeningen van echtgenoten - Artikel 218 B.W. -Algemeen. 321. Rekeningen van echtgenoten - Artikel 218 Informatieplicht van de bankier - Sanctie
2.5. Overlijden van de rekeninghouder
323. Overlijden rekeninghouder - Curator over het roerend goed - Afgifte van
de fondsen bewaard door de bank- 324.
Overlijden rekeninghouder - Arbeidsongeschiktheidsvergoedingen - Onverschuldigde betaling - Verrijking zonder
oorzaak - 325. Overlijden rekeninghouder - Informatieplicht - Erfgenamen
2.6. Bankverzekeringen
327. Bankverzekeringen - Algemeen Bancassurance 328. Bankverzekeringen - Aangestelde van de bank - Verzekeringstussenpersoon - Infonnatieplicht
- 329. Bankverzekering - Saldoverzekering - Zaakwaarneming - Tegenstelbaarheid van nieuwe polisvoorwaarden - Informatieplicht van de bank
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335. Overschrijving - Territoriale bevoegdheid
3.2. Wijze van uitvoering door de bank
3.2.1. De foutief of zonder opdracht
uitgevoerde overschrijving
336. Overschrijving - Uitvoering - Foutief of zonder opdracht - Beginsel 3 37.
Overschrijving - Uitvoering - Foutief of
zonder opdracht - Uitzonderingen 338.
Overschrijving - Foutief of zonder opdracht - Tussenkomst van twee banken Controleverplichting van de tweede
bank- 339. Overschrijving - Uitvoering
- Foutieve gegevens in een overschrijvingsorder - Controleverplichting van de
bank - 340. Overschrijving - Uitvoering
- Laattijdigheid 341. Overschrijving Uitvoering - Faillissement
3.2.2. De valse of vervalste
overschrijving
342. Overschrijving - Uitvoering - Vervalsing - Gehoudenheid van de bankier Beginsel - 344. Overschrijving - Uitvoering - Vervalsing - Bevrijding van de
bankier - Beginsel
Hoofdstuk II
BELEGGINGSADVIES EN
VERMOGENSBEHEER
1. Algemeen

345. Beleggingsadvies - Vermogensbeheer - Algemeen

3. Overschrijvingen
2. Beleggingsadvies
3.1. Algemeen
330. Overschrijving - Algemeen - Definitie - 331. Overschrijving - Ogenblik van
betaling ·332. Overschrijving - Bewijs
van uitvoering
333. Overschrijving Algemeen reglement van de verrekeningskamer - Toetreding - 334. Overschrijving - Tussenkomst van twee banken - Terugvordering - Onvoldoende provisie in hoofde van de opdrachtgever -

346. Beleggingsadvies -Algemeen 347.
Beleggingsadvies - Gratis karakter Zorgvuldigheidsplicht van de bankier Buitencontractuele aansprakelijkheid
348. Beleggingsadvies - Gebrek aan informatie - Achtergesteld karakter van een
lening - Foutieve rating - 349. Beleggingsadvies - Grenzen aan de informatieen/of adviseringsplicht van de bankier en
de wisselagent - Middelenverbintenis
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3. Vermogensbeheer en
beleggingstransacties
3.1. Vermogensbeheer
350. Vermogensbeheer - Vermogensbeheerder - Faillissement - Bewaarnemer 351. Vermogensbeheer - Contract - Aansprakelijkheid en opdracht van de vermogensbeheerder - Wet van 4 december
1990 - K.B. van 5 augustus 1991 - Verplichting tot diversificátie van de p01iefeuille - Middelenverbintenis
352.
Vermogensbeheer - Wisselagent - Strafrechtelijke aansprakelijkheid - Onwettig
aantreldcen van spaargelden - 353. Vermogensbeheer - Vennootschap voor vermogensbeheer - Wisselagent - Aansprakelijkheid - 354. Vennogensbeheer Beleggingsadvies - Inbreuk op de Wet
van 4 december 1990 - Vordering tot
staking - 355. Vennogensbeheer - Kwalificatie - Aanwijzing van een derde Bedrog - Aánsprakelijkheidsexoneratie
- 356. Vennogensbeheer - Contract
van vermogensbeheer (geen) - contract
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van beleggingsadvies - Titels in bewaring

3.2. Beleggingstransacties
357. Beleggingstransactie op de beursmarkt - bemiddelaar - 358. Beleggingstransactie - Termijnverrichtingen op
deviezenopties - 359. Beleggingstransactie - Aankooporder op tem1ijn - Gebrekkige uitvoering - 360. Beleggingstransactie - Gebreldcige uitvoering - Protest - 361.
Beleggingstransactie - Beursorder - Wijziging algemeen reglement - 362. Beleggingstransactie - Beursorder - Bankiersaansprakelijl<l1eid (geen) - Ervaren belegger - 363. Beleggingstransactie - Beursvennootschap - Verwerving van opties Exceptie van spel (geen) Ervaren belegger 364. Beleggingstransactie - Beursorder - Bewijs - 365. Beleggingstransactie
- Beursorder - Bankiersaansprakelijkheid
(geen) - Uitoefening wmant- 366. Beleggingstransactie - Beursorder - Bankiersaansprakelijl<l1eid - Foutieve uitvoering

DEEL I

KREDIET
A.

Algemeen

VERKOOP ONDER VOORBEHOUD VAN KREDIET Ð GEEN OVEREENKOMST Ð
Ofschoon luidens art. 1583 B.W., de koopovereenkomst voltrokken is van
zodra partijen het eens zijn over het verkochte goed en de prijs, moet men
ook rekening houden met de wezenlijke voorwaarden die de partijen voor
ogen hebben gehad, waaronder de financiering van de aankoop (zie De Page,
d. IV, nr. 46, 82). Inzake verkoop op krediet zal de overeenkomst derhalve
,,onbestaande'', lees: nietig, zijn indien de financiering niet kon worden
gevonden (Luik 21 februari 1995, J.L.M.B. 1995, p. 1253, nr. 313; Gent
13 maart 1998, A.J.T. 1998-99, 273) (zie nr. 55).
KREDIETVERLENING Ð VARIABELE RENTEVOET Ð Een overeenkomst van
kredietopening kan rechtsgeldig een clausule bevatten waarbij de toepasselijke
rentevoet wordt vastgesteld verwijzend naar de basisrentevoet zoals door de
bank voor gelijkaardige operaties wordt gehanteerd, en dus van tijd tot tijd
wijzigbaar (Brussel 21 december 1996, T.B.H. 1997, 745, noot J.P. Buyle en
X. Thunis). Een dergelijke rentevoet wordt door de bank niet op willekeurige
wijze bepaald, doch wordt afgeleid uit de rentevork, die wordt vastgesteld in het
comiteÂ voor de debetrentevoeten, dat bij de Belgische Vereniging der Banken is
ingesteld. Overigens, zo oordeelde het hof, wordt de beoordelingsvrijheid van
de bank beperkt door diverse maatregelen, zoals de prijzenwetgeving, het
woekerverbod en de marginale controle door de hoven en rechtbanken.
Het Franse Hof van Cassatie (Cass. fr. 9 juli 1996, Bank Fin. 1996, 617, noot
M. Tison) heeft onlangs opnieuw stelling genomen ten aanzien van de vraag
in welke mate artikel 1129 B.W. op clausules van variabiliteit van de rentevoet toegepast kunnen worden. Naar oordeel van het Hof heeft deze bepaling
geen betrekking op de prijsbepaling, en dus kon de feitenrechter wettig
oordelen dat clausules van variabiliteit toelaatbaar zijn.
Naar Belgisch recht is de zeldzame rechtspraak in gelijkaardige zin gevestigd (zie voor een overzicht: Sergysels, ,,Les clauses de modification unilateÂrale dans les conditions geÂneÂrales bancaires'', Bank Fin. 1996, 493).
Nochtans is het nuttig dat de beoordelingsmarge die de bank zich voorbehoudt zo beperkt mogelijk zou worden gehouden, en dat de wijzigingen aan
de hand van objectieve parameters zouden kunnen worden gestaafd.
De argumentering van het hof van beroep te Brussel aanvaardt de beoordelingsruimte die inzake de vaststelling van de rentevoeten aan de hand van
deze clausules blijft bestaan. In de wet op het hypothecair krediet werden
duidelijke variabiliteitstechnieken uitgewerkt, die eerlang ook in het consumentenkrediet zullen gelden. Ook buiten deze gebieden van gereglementeerde kredietverlening kunnen tussen partijen gelijkaardige parameters
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worden overeengekomen en verfijnd, zonder dat de rentevaststelling van de
eenzijdige handeling van de bank afhankelijk gemaakt dient te worden. De
toetsing aan de goede trouw, waarop het hof in laatste instantie steunt, is
immers vooral een toetsing aan de kwade trouw (,,partijbeslissing'').
Overigens was de rechtsgeldigheid van de handelingen van het bedoeld
comiteÂ vanuit kartelrechtelijk oogpunt, voor discussie vatbaar.
Terloops merkt het hof op dat de partijen rechtsgeldig mogen overeenkomen
de rentevoet toepasselijk te verklaren op de afwikkeling van hun verbintenissen na de stopzetting van de kredietovereenkomst.
KREDIETOVEREENKOMST Ð WOEKER Ð Zeldzaam zijn de toepassingsgevallen van de wettelijke voorschriften inzake woeker (zie voor andere
toepassingsgevallen: Cass. 17 februari 1873, Pas. 1873, I, 116; Cass.
28 maart 1960, A.C. 1960, 700, Pas. 1960, I, 878; Gent 24 maart 1964,
J.T. 1964, 445; Brussel 21 juni 1971, Pas. 1971, II, 323; Kh. Brussel 12 maart
1930, Pand. peÂr. 1931, 133; Kh. St.-Niklaas 13 februari 1968, J. Comm.
Brux. 1970, 8; Rb. Ieper 5 januari 1972, R.W. 1971-72, 1205; Corr. Rb.
Brussel 10 december 1963, J.T. 1964, 30, Bank Fin. 1963, 886; Corr. Rb.
Brussel 3 november 1964, J.T. 1964, 737).
In een vonnis van 22 juni 1993 oordeelde de vrederechter te Kortrijk (Vred.
Kortrijk 22 juni 1993, T. Vred. 1994, 65; zie I. Demuynck, ,,Conventionele
schadevergoedingsregelingen en de wet op het consumentenkrediet'',
T. Vred. 1994, 3, nrs. 4 en 101), dat toepassing kon worden gemaakt van
artikel 494 Strafwetboek, teneinde de overeenkomst van een persoonlijke
lening op afbetaling te vernietigen als strijdig met de openbare orde.
Vooreerst was gebleken dat de kredietnemer na tien maanden in gebreke was
gebleven. Tengevolge van zijn wanbetaling werden alle resterende termijnen
eisbaar, verhoogd met een bedongen strafbeding, zijnde 20% op het eisbare
saldo. De vrederechter was verontwaardigd over deze verhoging die, naar
zijn berekening, neerkwam op een intrest van meer dan 55%. Dus bestond er
aanleiding tot toepassing van de bepalingen inzake woeker.
De gevolgde redenering wekt verwondering. De problematiek was niet die van
de woeker, doch die van het schadebeding: de aangeklaagde verhoging van de
verschuldigde prestatie betrof de wanprestatie. Van de woekerbepaling kan
enkel toepassing worden gemaakt indien de bedongen intrest inbreuk maakt op
de criteria die in de wet bepaald zijn, met name de normale intrest en de
dekking van het risico van de lening. Inzake consumentenkrediet heeft de rechter een onbeperkte matigingsbevoegdheid, voortaan uitgebreid tot alle straffen
of schadevergoedingen bij niet-uitvoering van de overeenkomst. Nochtans
machtigt dit hem niet de overeenkomst zelf te vernietigen (zie betreffende
strafbedingen in kredietovereenkomsten verder nr. 42).
Overigens is de verwijzing naar artikel 494 S.W. ongelukkig: immers niet de
strafbepaling inzake woeker diende ingeroepen te worden, wel de civiele
bepaling vervat in artikel 1907ter B.W.
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De overeenkomst van persoonlijke lening op afbetaling werd nietig verklaard op grond van de overweging dat de eiser niet het bewijs had geleverd
dat de overeenkomst geoorloofd was en verder geen verantwoording had
gegeven van de door haar opgelegde schadevergoeding. Welnu, in contractuele aangelegenheden dient de eiser enkel de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. De verweerder kan dan argumenten aanvoeren die kunnen
leiden tot vermindering van zijn verbintenis.
Per slotsom besloot de vrederechter dat enkel restitutie in nietigheid mogelijk was: de eiser zou derhalve enkel zijn kapitaal hebben kunnen terugvorderen.
Het vonnis werd hervormd door de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk
(Rb. Kortrijk 29 april 1994, T. Vred. 1995, 130). De rechtbank oordeelde dat
de matigingsbevoegdheid van de rechter op grond van artikel 90 WCK
volstaat om de overmatige vergoeding te matigen. Overbodig oordeelde de
rechtbank dat deze bepaling, evenals artikel 28 van openbare orde (wellicht
werd dwingend recht bedoeld) zijn, en derhalve van toepassing waren: ook
onder het vroegere recht beschikte de rechtbank over een gelijkaardige
matigingsbevoegdheid (art. 19, § 2, W. 9 juli 1957).
KREDIET Ð STRAFBEDING Ð SAMENLOOP MET MORATOIRE INTRESTEN Ð
Een strafbeding van 10%, luidens hetwelk het aan de bank verschuldigde
saldo met 10% wordt verhoogd, is niet ongeoorloofd gezien het ertoe strekt
de kosten van gedwongen incasso van de vordering te vergoeden, o.m. de
administratieve lasten die erdoor veroorzaakt werden (andere dan de gerechtskosten en de erelonen van de advocaat) (Luik 25 mei 1993, T.B.H.
1994, 1066, noot J.P. Buyle en X. Thunis).
Een dergelijk strafbeding verhindert niet dat partijen daarenboven moratoire
intresten bedingen, vermits deze laatste er enkel toe strekken de bank te vergoeden voor het verlies aan opbrengst op de gelden waarover zij conform de
overeenkomst niet op de bedongen vervaldag kon beschikken. Het voormelde
strafbeding daarentegen strekt ertoe de administratieve en personeelslasten te
vergoeden veroorzaakt door de verplichting de vordering gedwongen te incasseren (zie betreffende strafbedingen in kredietovereenkomsten verder nr. 42).
KREDIETAANBOD Ð INVLOED OP DE BEOORDELING VAN DE STAKING VAN
BETALING EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BESTUURDERS TEGENOVER DERDEN
Ð Een onbetaalde mazoutleverancier verweet de zaakvoerder van een bvba
niet tijdig de staking van betaling te hebben vastgesteld, en aangifte van
faillissement te hebben gedaan (betreffende de aansprakelijkheid van vennootschapsbestuurders voor niet-tijdige aangifte van het faillissement, zie
Cass. 22 september 1988, Arr. Cass. 1988-89, 91, R.C.J.B. 1990, 203, noot
R. Dalcq; Cass. 7 september 1990, Arr. Cass. 1990-91, 18; T.R.V. 1991, 86,
noot M. Wyckaert).
Het hof (Gent 16 november 1995, T.R.V. 1996, 108) onderzoekt nauwgezet
de solvabiliteitsbeoordeling waartoe deze zaakvoerders in het kwestieuze
4.
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tijdvak konden overgaan. Zij hadden met name een aanbod voor een verhoging van hun kredieten van de bank ontvangen. De mazoutlevering die
plaatsgreep na de datum van het ontvangen van het kredietvoorstel, kan niet
geacht worden te zijn geschied na de staking van betaling. Men kan redelijkerwijze aannemen dat de kredietnemer enkele dagen bedenktijd heeft om
een kredietaanbod te aanvaarden, te meer daar van hem en van zijn familie
persoonlijke borgstellingen werden gevraagd.
KREDIETVERZEKERING Ð AANSPRAKELIJKHEID TEGENOVER KREDIETNEMER
Ð De klant van een leverancier die zijn kredietrisico op deze klant bij een
kredietverzekeraar heeft laten verzekeren, heeft het recht zich tegen de
intrekking of schorsing van de verzekeringsdekking te verzetten, wanneer
blijkt dat de beslissing gesteund is op willekeurige motieven, onder meer op
grond van gegevens die vreemd zijn aan de persoonlijke financieÈle toestand
van de klant, of op grond van gegevens van na de intrekking van de waarborg. In casu had de kredietverzekeraar de dekking opgeschort omdat de
klant een vennootschap had opgericht met andere partijen die klaarblijkelijk
het voorwerp van een faillissement waren geweest.
Het argument naar luid waarvan de klant geen contractspartij was bij de
kredietverzekeringovereenkomst werd door de rechtbank van koophandel te
Brussel (Kh. Brussel 25 januari 1993, T.B.H. 1994, 318, noot J.L. Fagnart)
van de hand gewezen, omdat de kredietverzekering de relaties tussen de klant
en de leverancier onmiskenbaar aanbelangt. Nochtans rijst de vraag op welke
rechtsgrond de betroffen derde, in casu de leverancier kan optreden: is dit
onrechtmatige daad, gelet op de verwijzing naar de ,,eerlijke gebruiken in
handelszaken'' of kan aan deze kredietovereenkomst beschermende werking
ten behoeve van derden worden toegekend? (zie ook Vz. Kh. Brussel
16 maart 1981, B.R.H. 1981, 356. Betreffende de problematiek van de
derdenwerking van overeenkomsten zie verder nr. 235).
In de annotatie wijst J.L. Fagnart erop dat ofschoon de verzekeraar discretionair de risico's beoordeelt hij daarom nog niet willekeurig mag optreden
bij de opschorting of de intrekking van de verzekeringsdekking. Inzake
kredietverzekering dienen de motieven voor de schorsing medegedeeld te
worden aan de verzekerde (zie Brussel 18 december 1986, J.L.M.B. 1987,
259; vgl. Parijs 8 juni 1977, D. 1978, IR., 204, noot Larroumet).
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANK VOOR MEDEPLICHTIGHEID AAN ONRECHTMATIGE DAAD Ð KREDIET AAN EEN GROEP VAN VENNOOTSCHAPPEN Ð In een
opzienbarend arrest, bekend als het ,,Wiskeman arrest'' (Brussel 15 september 1992, T.R.V. 1994, 275, noot A. FrancËois) behandelt het hof te Brussel
enkele aspecten van de aansprakelijkheid van de bank, die krediet verleent
aan een groep Belgische en buitenlandse vennootschappen.
Een enigszins vereenvoudigde versie van de feiten kan als volgt worden
geschetst. De Britse koper van de Wiskeman aandelen, een Belgische naamloze vennootschap, liet deze aankoop door een Belgische bank financieren
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door middel van bankkrediet dat gewaarborgd zou worden aan de hand van
de aldus gekochte aandelen, en een gedeeltelijke garantie van een Britse
bank. Deze Belgische bank had voor het saldo de inpandgeving bekomen van
een deel van de opbrengst van de verkoop van de activa van de Belgische
vennootschap. Deze verrichting greep plaats in de jaren zeventig, zodat geen
sprake was van de toepassing van art. 52ter Venn. W. op grond waarvan de
vennootschap geen kredieten mag verstrekken, noch waarborgen toestaan
met het oog op de verwerving van haar eigen aandelen.
De Belgische vennootschap werd door haar Britse moeder aangespoord om
haar onroerende goederen te verkopen. De bank, bevreesd voor de terugbetaling van het krediet, eiste en bekwam dat de opbrengst van de verkoop
werd gedeponeerd bij een Britse bank, tot waarborg van de garantie die deze
laatste aan de Belgische bank verstrekte. Later werd het krediet van de
Belgische bank terugbetaald door middel van een nieuw krediet, aangegaan
bij een andere Belgische bank.
In het kader van het faillissement van de Belgische vennootschap stelt de
curator vooral de eerstgenoemde van de Belgische banken aansprakelijk,
omdat zij krediet ter beschikking had gesteld van de Britse koper in de
wetenschap dat deze misbruik maakte van de activa van de Belgische
dochtervennootschap, meer in het bijzonder door de garantie te aanvaarden
van de Britse bank terwijl zij duidelijk wist dat deze garantie steunde op een
deposito dat gevormd was uit gelden die de dochtervennootschap toebehoorden. De verantwoordelijkheid van de bestuurders van de Britse vennootschap Ð die niet in zake waren Ð werd duidelijk gesteld: zij hadden van hun
bevoegdheid bij de dochter misbruik gemaakt door meer dan de helft van het
eigen vermogen van de dochter aan te wenden voor de financiering van de
moeder, terwijl deze zich in dusdanige financieÈle moeilijkheden bevond dat
zij zelf haar verbintenissen niet kon naleven.
Aan de Belgische bank werd vooral verweten medeplichtig te zijn geweest
aan de afwending van maatschappelijk vermogen, met het uiteindelijke doel
zichzelf een waarborg te doen verstrekken tot zekerheid van het krediet dat
bestemd was om de aandelen van de vennootschap te kunnen kopen. Het hof
formuleerde hierbij een centrale regel van het recht van de vennootschapsgroepen: ,,indien men kan aanvaarden dat vennootschappen die tot eenzelfde
groep behoren elkaar wederzijds ondersteunen in het belang zelf van deze
groep Ð wat het geval is wanneer een moedervennootschap haar dochter
ondersteunt aangezien dit in haar eigen belang is Ð is het onaanvaardbaar
dat zij, in haar louter eigenbelang, en met miskenning van de belangen van
haar dochter, van minderheidsaandeelhouders en van de schuldeisers van
deze, haar bevoegdheden in haar dochtervennootschap uitoefent om zich van
diens activa meester te maken en deze als zekerheid aan te wenden voor de
verbintenissen die zij heeft aangegaan in het kader van de verwerving van de
aandelen van deze dochter'' (op p. 279, eigen vertaling). De bank die
medebetrokken is bij een dergelijke transactie, minstens niet onwetend kon
zijn van de modaliteiten waarin deze zekerheden werden gesteld, handelt
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onzorgvuldig zo zij op grond hiervan haar krediet heeft gehandhaafd. Zij
heeft aldus met kennis van zaken gehandeld ten nadele van de andere
schuldeisers.
Op het stuk van de regel van groepsrecht bevat de hogervermelde passage
een klassieke, uit meer Belgische beslissingen blijkende toetssteen voor
intragroepsverrichtingen (Cfr. E. Wymeersch, ,,Le droit belge des groupes
des socieÂteÂs'', in: Liber Amicorum Commission Droit et Vie des Affaires,
Bruylant, Brussel, 1998, 615-644; en E. Wymeersch, ,,Het recht van de
vennootschapsgroepen'', in W. Van Eeckhoutte (Ed.), Rechtspersonenrecht,
Mys en Breesch, Gent, 393. Zie meer algemeen A. FrancËois, Het vennootschapsbelang, 1999, 795).
Op het stuk van de aansprakelijkheid van de bank inzake kredietverlening,
verruimt deze beslissing het perspectief op enkele punten. Vooreerst wordt
de bank aansprakelijk gesteld voor medeplichtigheid, door zelf medebetrokken te zijn bij een handeling die kennelijk ten nadele van de schuldeisers van
de dochtervennootschap was. Zo op het stuk van het bewijs van de medebetrokkenheid, het arrest eerder zwak uitvalt Ð het steunt vooral op de
gedachte dat de bank onmogelijk onwetend heeft kunnen zijn Ð wordt de
aansprakelijkheid van de bank, schuldeiser van de moedervennootschap,
verruimd tot aansprakelijkheid ten aanzien van de schuldeisers van de
dochter. Overigens was de onrechtmatige gedraging in de eerste plaats niet
die van de bank, doch van de bestuurders van de groep. Het is een belangrijke
verruiming van de kring van aansprakelijkheden indien men mede aansprakelijk kan worden gesteld op grond van het aanvaarden van een garantie,
omdat men geacht kan worden te weten dat deze garantie steunt op zekerheden die zijn bekomen op onrechtmatige wijze, althans voor zover er
terzake een duidelijk voorschrift bestaat dat een dergelijke handeling verbiedt, wat niet het geval was ten tijde van de feiten. Impliciet Ð doch
hiervoor lag klaarblijkelijk niet voldoende bewijs voor Ð verweet het hof
de bank het gehele systeem te hebben opgezet om haar kredietverlening
mogelijk te maken zonder hierbij aanzienlijke risico's te lopen, en zulks ten
nadele van de schuldeisers van de dochtervennootschap.
AANSPRAKELIJKHEID ALS FEITELIJK BESTUURDER Ð In een geschil waarbij
de borgen van de kredietnemer de aansprakelijkheid van de bank voor
onterechte kredietverlening opwierpen werd ook gepoogd de aansprakelijkheid van de bank als feitelijk bestuurder in te roepen. Ten aanzien van het
principe kan weinig twijfel bestaan: zowel artikel 63ter Ven.W als de
algemene beginselen kunnen ertoe leiden dat degene die feitelijk het bestuur
in een vennootschap waarneemt aansprakelijk wordt gesteld wegens de
fouten die hij aldus begaat. Het loutere feit van feitelijk te besturen volstaat
evenwel niet: hij moet ook onrechtmatig handelen.
Nochtans besloot het hof te Brussel (Brussel 12 februari 1992, T.B.H. 1993,
1041, noot J.P. Buyle en X. Thunis; J.L.M.B. 1993, 155; R.P.S. 1993, 256,
noot F. 't Kint) niet tot aansprakelijkheid en zulks op feitelijke gronden.
8.
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Wanneer de kredietnemer een belangrijk krediet heeft opgenomen, Ð in
feite waren het kredietoverschrijdingen Ð, kan men het de bank niet kwalijk
nemen dat zij een strikt toezicht uitoefent. Dit toezicht kan bestaan uit
Ð toezicht op het incasso van de verkoop van voorraden, wanneer de
facturen bij de bank in pand waren geven;
Ð toestemming tot de verkoop van koopwaar waarvoor de bank de warranten hield;
Ð afvaardiging van een vertegenwoordiger die de zekerheden moest nagaan;
Ð weigering fondsen vrij te maken, nu het kredietplafond werd bereikt;
Ð regelmatige ondervraging van de bestuurder over de stand van zaken;
Ð opstellen van staten van voorziene ontvangsten en uitgaven teneinde de
toestand van de schuldenaar beter te kunnen volgen.
Hieruit kan worden afgeleid dat de bank niet als feitelijk bestuurder is
opgetreden, noch zich onrechtmatig heeft gedragen.
KREDIET Ð INPANDGEVING VAN HANDELSFONDS Ð ONDERZOEKSPLICHT VAN
DE NOTARIS Ð Naar aanleiding van een akte van inpandgeving van een
handelsfonds tot zekerheid van een kredietverrichting, had de notaris een
hypothecaire staat aangevraagd op naam van de koper van het handelsfonds,
met vermelding van een onjuist adres. Naderhand bleek de verkoper het
handelsfonds in pand te hebben gegeven. Teneinde zijn handelszaak te bewaren
betaalde de koper de schuldeiser, en vorderde zijn schade lastens de notaris.
Het hof (Brussel 6 maart 1995, Not. Fisc. M. 1996, 9, noot C. Guillemyn;
DAOR 1995, afl. 36, 59) aanvaardde aansprakelijkheid van de notaris op
grond van diens verplichting tot raadgeving: hij dient de partijen te waarschuwen niet enkel voor de juridische risico's, doch ook voor de zuiver
economische. Deze aansprakelijkheid geldt niet enkel tegenover de partij die
hem heeft aangesteld, doch tegenover alle partijen bij de akte. In dat kader
moet hij tot alle dienstige opsporingen overgaan om de partijen te informeren
over de precieze toestand van het goed waarop de verrichting betrekking
heeft. Minstens had hij de koper moeten waarschuwen zijn gelden niet aan de
verkoper uit handen te geven vooraleer zekerheid te hebben over het al dan
niet bestaan van een inschrijving.
De akte kredietopening bevatte daarenboven een clausule op grond waarvan
de kredietnemer verklaarde en waarborgde ,,dat het handelsfonds zijn eigendom was en dat het door geen enkele zekerheid was bezwaard''. De notaris
kon zich, luidens het hof, op deze clausule niet beroepen om zich aan zijn
aansprakelijkheid te onttrekken, nu hij deze akte enerzijds zelf heeft opgesteld zonder zekerheid te hebben over de juistheid van de bewering en
anderzijds het bewijs van de afwezigheid van eigen inschrijving het gevolg
was van het foutieve onderzoek dat de notaris had ingesteld.
WARRANTEN Ð VOORWAARDEN VAN GELDIGHEID Ð In de Antwerpse
haven zou het de praktijk zijn dat eenzelfde partij goederen als een geheel
9.
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wordt aangewend voor het uitschrijven van meerdere warranten. In een arrest
van het hof te Luik (Luik 15 december 1997, J.L.M.B. 1998, 421, bevest. Kh.
Verviers 7 januari 1992, Rev. reÂg. droit 1992, 443, noot W. Derijcke) wordt
aangenomen dat deze werkwijze onwettig is, omdat de goederen die aan de
basis liggen van elke warrant niet geõÈndividualiseerd zijn. Dit gebrek aan
individualisering zou leiden tot een samenloop van de schuldeisers op de
gewarranteerde koopwaar, een toestand die luidens de rechtbank en het hof,
onverenigbaar is met het voorrecht waarop de warranthouders zich kunnen
beroepen. De interne vervangbaarheid van elke warrant zou de zakelijke
zekerheid elke betekenis ontnemen. Derhalve zijn de warranten zelf nietig en
niet enkel niet-tegenwerpelijk aan de massa. De bank, als warranthouder,
heeft recht op de uitvoering van de overeenkomst van bewaargeving, in
natura, zoniet in equivalent. Zij kan voor haar oorspronkelijke vordering in
aanmerking komen in de failliete massa, na aftrek van de waarde van de
koopwaar.
De warrant is een document waarbij de ondertekenaar de verbintenis aangaat een geldsom te betalen aan de houder of diens order, welke betaalbelofte gewaarborgd wordt door een pand op koopwaar die bij een gespecialiseerde bewaarnemer is opgeslagen (zie Lescot en Roblot, Les effets
de commerce, d. 2, nr. 829, 307). De wet van 18 november 1862 houdend
invoering van het warrantstelsel bevat geen bepaling betreffende individualisering van de in bewaring gegeven koopwaar (vgl. Lescot en Roblot,
o.c., nr. 882, 372). Overigens blijkt uit deze wet geen verbod om andere
waardepapieren te creeÈren die evenzeer een recht verlenen op een vorderingsrecht, met name het recht op de afgifte van in bewaring gegevens
koopwaar. Indien een partij koopwaar wordt vertegenwoordigd door meerdere warranten, zal elk van hen het vorderingsrecht vertegenwoordigen dat
betrekking heeft op een proportioneel deel van de in bewaring gegeven
koopwaar. Indien deze onvoldoende is, zal samenloop en proportionele
verdeling plaatsgrijpen (zie voor een analoog regime, art. 10 van het KB
nr. 62 van 10 november 1967 ter bevordering van de omloop van effecten).
Vanuit privaatrechtelijk oogpunt is dan ook niet duidelijk waarom de vestiging van een door een waardepapier vertegenwoordigd vorderingsrecht op
een onverdeeld deel van in bewaring gegeven koopwaar voor ongeldig moet
worden gehouden (zoals een hypotheek op een onverdeeld deel in een
onroerend goed kan worden gevestigd, of een pand op een onverdeeld recht
in een roerende nalatenschap; zie reeds Baudry-Lacantinerie en de Loynes, d.
25, nr. 34, 23).
WARRANTAGE Ð STRIJDIG MET EEN PAND OP HANDELSFONDS Ð Wanneer
een handelaar, die zijn handelsfonds in pand heeft gegeven, ten aanzien van
een deel van zijn voorraden een warrant uitgeeft ter zekerheid van een hem
door een andere kredietverlener toegestaan krediet, rijst de vraag van de
voorrang van de ene zekerheid op de andere. Het hof te Bergen (Bergen
22 mei 1997, T.B.H. 1997, 806, noot M. GreÂgoire; Luik 28 april 1994, T.B.H.
11.
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1995, 1032; vgl. Cass. 19 november 1992, Arr. Cass. 1991-92, 1330; R.W.
1992-93, 1021; zie ook: F. T'Kint, ,,Le conflit entre le creÂancier gagiste sur
fonds de commerce et le porteur de warrant'', J.T. 1992, 49-57) onderzocht
deze vraag in het licht van de algemene beginselen. De geldigheid van de
warrant werd aangevochten op grond van enerzijds de pauliana, anderzijds
derde-medeplichtigheid.
De analyse van het hof verduidelijkt de grenzen van het geoorloofd gedrag
bij warrantage van een deel van de reeds in pand gegeven koopwaar. De
titularis van een in pand gegeven handelszaak mag immers verder over de
koopwaar beschikken. Dus kan hij deze ook in pand geven, tenzij hij zich dit
contractueel zou hebben ontzegd. De nieuwe zekerheid is een normale
beheershandeling, zo zij niet is gesteld op een tijdstip dat hij reeds overmatig
in de schulden stak. Overigens ging het niet om de afdekking van een oude
schuld.
Voor het overige beheerst de anterioriteitsregel de verdeling van de opbrengst tussen de strijdige zakelijke zekerheden.
B. Aansprakelijkheid van de bank voor onrechtmatige kredietverlening

ALGEMEEN Ð De rechtspraak en rechtsleer inzake de aansprakelijkheid
voor onrechtmatige kredietverlening is genoegzaam in de doctrine ontleed
geworden (zie D. Blommaert, ,,De aansprakelijkheid van de kredietinstelling-kredietverlener: recente trends'', in: Financieel Recht tussen oud en
nieuw, E. Wymeersch (Ed.), Maklu, Antwerpen, 1996, 687 voor een overzicht van de literatuur sinds 1992; zie ook de uitvoerige literatuurlijst in noot
bij Brugge 6 november 1996, T.B.H. 1997, 769; A. Bruyneel, ,,La responsabiliteÂ des banques: vers un concept d'ensemble?'', in: Financieel Recht
tussen oud en nieuw, E. Wymeersch (Ed.), Maklu, Antwerpen, 1996, 797;
J. Cattaruzza, G. Van Verdeghem, ,,[La faillite et le concordat]. La situation
du banquier dispensateur de creÂdit'', in: La faillite et le concordat en droit
positif belge apreÁs la reÂforme de 1997, Editions Collections Scientifiques de
la FaculteÂ de Droit de LieÁge, Luik, 1998, 677-704; P. Van Ommeslaghe en
L. Simont, ,,De aansprakelijkheid van de bankier-kredietverlener in Belgisch
recht'', T.P.R. 1986, 1091-1134; L. Cornelis, ,,De aansprakelijkheid van de
bankier bij kredietverlening'', T.P.R. 1986, 349-404) en in de rechtspraak
(het vorige overzicht in T.P.R. 1992, 961). Deze rechtspraak is in overwegende mate een Belgisch-Franse ontwikkeling. In de andere continentale
landen treft men haar niet aan (zie L. Simont, A. Bruyneel en R. Houin, La
responsabiliteÂ extracontractuelle du donneur de creÂdit en droit compareÂ,
Feduci, Parijs, 1984, 256 p. ; E. Wymeersch, Bankers' liability against third
parties, Forum Internationale, april 1988, nr. 11, 24 p. ) terwijl zij in de
Angelsaksische wereld op onbegrip stuit, althans wat betreft de aansprakelijkheid tegenover derden.
Enkele in de onderzochte periode gepubliceerde beslissingen verdienen
vermelding.
12.
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13. FOUT BIJ DE TOEKENNING VAN HET KREDIET Ð ONDERZOEKSPLICHTEN VAN
DE BANK Ð Zo de algemene regelen inzake de aansprakelijkheid van de bank

bij kredietverlening in de rechtspraak en de rechtsleer duidelijk zijn vastgelegd, blijken de laatste jaren meer en meer gevallen voor te komen waarin
de bank in aansprakelijkheid wordt aangesproken door haar clieÈnt, de
kredietnemer zelve. In deze gevallen kan, gelet op het cumulverbod, de
aansprakelijkheid enkel steunen op een precontractuele fout, dan wel op
wanprestatie in de uitvoering van haar verbintenissen.
Sommige kredietnemers verwijten de bank hetzij het krediet ten onrechte te
hebben toegekend, hetzij het in stand gehouden te hebben, niettegenstaande
de uitzichtloze toestand waarin de kredietnemer, of de begunstigde van het
krediet was terechtgekomen.
Laatstgenoemde toestand deed zich voor in een zaak, die aan het hof te Luik
werd voorgelegd (Luik 28 april 1994, T.B.H. 1995, 1032, noot J.P. Buyle en
X. Thunis). De kredietnemer had de verbintenis aangegaan ten voordele van
de handelszaak die door zijn echtgenote werd gevoerd. De aansprakelijkheid
werd duidelijk op contractuele grondslag gesitueerd, met name de adviesplicht van de bank, vooral nu de echtgenoot met het zakenleven niet
vertrouwd bleek te zijn.
Het hof ontleedde de onderscheiden gevallen waarin de diverse beslissingen
tot behoud, of verhoging van de kredietlijn werden besproken. De denklijn is
vrij klassiek: er is geen fout van de bank wanneer zij, op grond van de
gegevens haar door de kredietnemer verschaft, van oordeel kon zijn dat de
handel van de schuldenaar niet reddeloos teloor dreigde te gaan.
Daarom werd een beperkte overschrijding van het kaskrediet ter financiering
van de voorraden voorafgaand aan het verkoopseizoen niet als onrechtmatig
aanzien; evenmin trouwens nu de handel opnieuw bleek te herleven, en er
overigens geen vorderingen van derden waren; werd het disconto van orderbriefjes lastens de echtgenote met het oog op de ordentelijke liquidatie en
overdracht van de handel aanvaard, evenzeer als de omzetting van een
kortetermijn- in een langetermijnkrediet tegen gunstigere voorwaarden en
zulks teneinde de verdere toename van het kaskrediet te verhinderen. De
vordering werd afgewezen, overigens met de bedenking dat de echtgenoot
onmogelijk in de onwetendheid kon verkeren van de ongunstige ontwikkelingen van de zaken van zijn echtgenote.
Evenzeer afgewezen is de vordering van de kredietnemer die aan de bank
verweet hem onvoldoende ingelicht te hebben over de rentabiliteit van een
door de kredietnemer overgenomen winkel die de bank, na de aankoop, had
gefinancierd. Aldus kan men de bank niet verwijten krediet te verschaffen op
grond van een rentabiliteitsstudie, opgesteld door een ernstig boekhoudkantoor. De bank is niet gehouden de door de kredietnemer voorgelegde
gegevens door een onafhankelijke deskundige grondig te laten onderzoeken
(Rb. Luik 14 december 1994, T.B.H. 1995, 1038, noot J.P. Buyle en X.
Thunis).
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Men kan hieruit een meer algemene les trekken: indien de bank eerst tot de
financiering wordt geroepen na de te financieren verrichting, zijn tekortkomingen op het stuk van de financiering niet onrechtmatig in hoofde van de
bank (zie ook betreffende de causaliteitsvraag, nr. 27).
AANSPRAKELIJKHEID Ð INFORMATIEPLICHT Ð Dient de bank de borg te
verwittigen van de moeilijkheden die hij zou kunnen ondervinden bij de
uitvoering van zijn verbintenis? In casu betrof het de borgstelling verleend
door een Franse ingezetene ten voordele van een Belgische kredietnemer. De
Franse wisselreglementering onderwierp deze verrichting aan de toelating
van de Franse overheid. De kredietgever had de borg van deze vereiste niet
geõÈnformeerd. Het hof te Bergen (Bergen 10 februari 1992, J.T. 1992, 641)
was evenwel van oordeel dat alhoewel het nuttig ware geweest de borgen
hiervan te informeren, de bank nochtans geen eigen fout had begaan die haar
aansprakelijkheid voor gevolg had, aangezien de tekortkoming enkel betrekking had op een uitvoeringsmodaliteit van een accessoire verbintenis ten
aanzien van het krediet zelf. Uit het dossier bleek niet dat de borgen misleid
waren, of dat zij zich niet zouden hebben verbonden, hadden zij de moeilijkheden om de fondsen te transfereren gekend. Als kredietverlener kan de bank
niet worden gesanctioneerd door de schrapping van de zekerheid die door de
borgen was verstrekt.
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AANSPRAKELIJKHEID VOOR ADVIES- OF BEWAKINGSPLICHTEN Ð De kredietverlenende bank kan ook aansprakelijk worden gesteld door de kredietnemer zelf, onder meer op grond van haar advies- of bewakingsplichten
(betreffende de draagwijdte van deze verplichtingen is de literatuur verdeeld. Zie ook dit overzicht verder nrs. 19-22). Aldus werd gesteld dat de
bank in principe aansprakelijk kan zijn wanneer zij de kredietnemer een
kredietvorm heeft voorgesteld die manifest niet geschikt was voor de
doelstellingen waarvoor het krediet moest worden aangewend (Bergen
7 maart 1994, T.B.H. 1995, 1043, J.L.M.B 1996, 1201). In feite werd evenwel geen sanctie opgelegd: de kredietnemer, die een kaskrediet heeft
opgenomen veeleer dan een investeringskrediet moet zelf ook weten dat
de ene kredietvorm duurder was dan de andere. In een ander geval (Luik
28 april 1994, T.B.H. 1995, 1032) zocht de kredietnemer de bank te doen
veroordelen om niet tijdig de kredietlijnen het hebben opgezegd waarvan
hij zelf de begunstigde was. De rechtbank aanvaardde dat de bank een
bewakings- en adviesplicht kan hebben tegenover de kredietnemer. en
dat zij aansprakelijk zou kunnen worden gesteld indien zij krediet zou
hebben verleend aan een kredietnemer die onontkoombaar ten onder zou
gaan. Nochtans werd het argument afgewezen: de bank die de slaagkansen
van de kredietnemer verkeerd heeft ingeschat kan niet aansprakelijk worden
gesteld, nu zij mede op grond van de inlichtingen verstrekt door de kredietnemer zelf mocht aannemen dat de risico's door deze genomen niet onredelijk waren.

15.
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16. AANSPRAKELIJKHEID BIJ KREDIETOVERSCHRIJDINGEN Ð DILIGENTIE BIJ DE
INVORDERING Ð De kredietnemer, begunstigde van een automatisch krediet

in het kader van een chequegarantiekaart, had herhaaldelijk, en wezenlijk
(tot 3 maal) zijn kredietplafond overschreden. Ten dele was deze overschrijding het gevolg van de uitvoering door de bank van een overschrijvingsopdracht, ten dele van de betaling van gewaarborgde cheques. De bank werd
aansprakelijk geacht doordat zij, zonder solvabiliteitsonderzoek, het krediet
wezenlijk had laten verhogen in het kader van de uitvoering van de overschrijvingsopdracht. Zij had deze opdrachten moeten weigeren. Ten aanzien
van een gewaarborgde cheque gold niet een gelijkaardige weigeringsplicht.
De vordering van de bank werd daarom verminderd tot 50%.
De intresten die door de bank werden aangerekend werden vastgesteld op de
gerechtelijke intresten, enerzijds omdat hiervan de klant niet duidelijk kennis
werd gegeven, doch ook omdat de bank ,,extreem lang'' was blijven stilzitten
na het bestreden vonnis. Zes maanden intresten vanaf het vonnis werden
toegekend (Gent 24 december 1997, T.B.H. 1998, 848, noot J.P. Buyle en
X. Thunis).
KREDIET MET GEBRUIK VAN KREDIETKAART Ð De werknemer, aan wie zijn
werkgever een kredietkaart ter beschikking laat stellen kan, op grond van de
contractuele bedingen die hij bij de aanvraag van de kredietkaart heeft
ondertekend, gehouden zijn tot de hoofdelijke betaling van de schulden
die hij met gebruikmaking van de kaart is aangegaan. De omstandigheid
dat hij als lasthebber voor de werkgever is opgetreden doet niets af aan zijn
hoedanigheid van hoofdelijk schuldenaar. Na het faillissement van de werkgever kan de emittent van de kredietkaart derhalve van de werknemer de
betaling vorderen van de bedoelde schulden (Vred. Brussel 8 oktober 1992,
T. Vred. 1992, 254).
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANK Ð KREDIETVERLENER Ð OVERMATIG
KREDIET Ð De rechtspraak stelt zich meer en meer streng op ten aanzien van
kredietverleners die overmatig krediet toekennen. Indien uit het geheel van
de reeds lopende kredietovereenkomsten van de schuldenaar blijkt dat hij de
verbintenissen uit de lopende kredieten en nieuw aangegane kredieten redelijkerwijze nooit zal kunnen naleven, nemen meer en meer jurisdicties een
onrechtmatig gedrag van de bank aan. Deze onrechtmatige gedraging kan
leiden tot de vaststelling van een precontractuele fout in de verhouding tot de
kredietnemer.
Eenzelfde redenering treft men aan in een arrest van het hof te Bergen
(Bergen 12 januari 1998, J.L.M.B. 1998, 1430).
KREDIET AAN BEURSVENNOOTSCHAP Ð OVERMATIG Ð In een opzienbarend faillissement (Kh. Brussel 28 mei 1997, T.B.H. 1998, 836, noot
J.P. Buyle en X. Thunis) van een beursvennootschap bleek een van de
banken kredieten te hebben verleend voor nagenoeg 9 maal het kapitaal
17.
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van deze. De kredieten waren grotendeels kredietoverschrijdingen, ten dele
handelskredieten op korte termijn. Deze laatste werden telkens gewaarborgd
door inpandgeving van effecten, die achteraf de beursvennootschap niet
bleken toe te behoren. Overigens waren zij bij de risicocentrale van de
NBB niet aangemeld.
Op vordering van de curator stelde de rechtbank ernstige onzorgvuldigheden
vast bij de kredietgever. Gelet op de relatief geringe omvang van de beursvennootschap, waren de toegekende kredieten manifest niet in verhouding
tot de financieÈle draagkracht van de schuldenaar. Overigens had de bank
moeten nagaan of de in pand gegeven effecten wel eigendom waren van de
schuldenaar, en niet van diens klanten.
Gelet op de verplichting voor de klanten van de beursvennootschap om een
dekking te vormen voor hun ongedekte beursverrichtingen had de bank
moeten besluiten dat de verrichtingen van de beursvennootschap hoofdzakelijk speculatieve verrichtingen voor eigen rekening waren.
Origineel, zij het niet volstrekt nieuw, is de beslissing waarbij de rechtbank
de bank, als kredietgever, achterstelt op alle bevoorrechte, of chirografaire
schuldeisers. Deze vorm als vergoeding van de schade in natura is in de regel
een even efficieÈnte vorm als het zonder meer afwijzen van de eis van de bank
wegens onrechtmatige daad.
Deze beslissing is overtuigend: de loutere wanverhouding tussen krediet en
omvang van de onderneming had de bank tot grotere omzichtigheid moeten
aanzetten. De inpandgeving van effecten die aan klanten toebehoren kan,
behoudens in geval van toestemming van de klanten, bezwaarlijk als rechtmatig worden gekenmerkt: gelet op de omstandigheden had de bank hiervoor
oog moeten hebben. Deze gedraging wordt sindsdien uitdrukkelijk strafrechtelijk gesanctioneerd: zie art. 148 § 3, W. 6 april 1995.
FOUT VAN DE KREDIETGEVER Ð De Post, autonoom overheidsbedrijf,
wordt door de Rechtbank te Brussel gestigmatiseerd wegens al te vergaand
laxisme bij de toekenning van een onregelmatige debetstand in de rekening
van een particulier, werkloze zonder noemenswaardige inkomsten (Kh.
Brussel 11 februari 1998, J.L.M.B. 1998, 731; J.T. 1998, 477). De Rechtbank
beveelt onderzoeksmaatregelen betreffende de historiek van het ontstaan van
een debetstand voor een som van meer dan 130.000 Fr. Ð dus ruimschoots
boven de kredietlimiet Ð nu zij deze omloop heeft laten accumuleren zonder
voorafgaandelijk enige waarborg te bedingen noch tijdig op te treden tegen
het ontstaan van een dusdanig belangrijke debetstand. Deze houding is een
aanmoediging om misbruik te maken van niet toegekend en niet gecontroleerd krediet. Het is strijdig met de normale gebruiken van het beroep en met
de wel begrepen openbare dienst. En tot slot: kan men niet vrezen dat deze
onverantwoorde tekorten zullen worden goedgemaakt met een verhoging
van de postzegels? Na deze humeurige oprisping beveelt de Rechtbank de
persoonlijke verschijning van de partijen, en verplicht zij hen een historiek
van de rekening en van de bewegingen voor te leggen.
20.
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KREDIETWAARDIGHEID VAN DE BORG ONVOLDOENDE Ð Het is wel gevestigde rechtspraak dat de bank onrechtmatig handelt wanneer zij krediet
toestaat met hoofdzakelijk de zekerheden, zowel persoonlijke als zakelijke,
op het oog, doch zonder voldoende aandacht te besteden aan de intrinsieke
kwaliteiten van de kredietnemer. Deze argumenten werden eens te meer
geõÈllustreerd in een zaak die aan het hof te Bergen (Bergen 12 januari 1998,
J.L.M.B. 1998, 1430) werd voorgelegd, en waar het hof een theoretische
uiteenzetting gaf van diens opvattingen van de gedragsnorm waartoe zij de
kredietverleners houdt.
,,De diligente bankier onderzoekt, aan de hand van normale onderzoeksmiddelen, de waarde van het te verwerven handelsfonds en de vroegere exploitatieresultaten; hij verwijst naar de beschikbare vergelijkingspunten en andere
intrinsieke beoordelingsfactoren, zoals de mogelijkheid van de schuldenaar
om voor het krediet in aanmerking te komen; risico's die onvermijdelijk met
elk krediet verbonden zijn, kunnen worden beperkt door objectieve criteria
aan te leggen en de omloop aan de financieÈle draagkracht van de schuldenaar
aan te passen; de waarborgen verschaft door derden zijn slechts marginale
beoordelingselementen''.
Uit een aantal factoren werd de ,,extreme lichtvaardigheid'' afgeleid waarmee de bank het krediet had verleend. Onder deze:
. de waarde van het handelsfonds overschreed met 20% de kredietlijn;
. de schuldenaar had geen financieÈle substantie, en bezat slechts een Ð
overigens gehypothekeerd Ð onroerend goed en zijn vroegere handelszaak kende ernstige moeilijkheden;
. hij had voorheen een lening aangegaan, gewaarborgd door voormelde
hypotheek;
. hij had geen noemenswaardige ervaring in de betrokken sector;
. zijn echtgenote, die de zaak zou exploiteren, had een bedrijfsopleiding
genoten, weliswaar voor een andere sector.
Dat het krediet in overwegende mate was gesteund op de aanwezigheid van
een stevige borg, verweerder in de procedure, kan allicht deze strenge
beoordeling verklaren. Ondernemen is immers risico nemen en de banken
worden op dat punt zeer streng beoordeeld.
De aansprakelijkheid van de bank ten aanzien van de borgen steunt op
dezelfde beoordelingscriteria: de bank handelt onrechtmatig en is aansprakelijk wanneer zij de borg heeft misleid betreffende de juiste aard van diens
verbintenis. De borg verbindt zich immers als tweedelijnsschuldenaar, niet
als hoofdschuldenaar. Indien de bank de borg heeft misleid door hem een
borgstelling te doen ondertekenen ten aanzien van een hoofdschuldenaar die
manifest niet in staat was zijn verbintenissen na te leven, heeft zij zich
onrechtmatig gedragen ten aanzien van de borg. De verbintenis zal alsdan
vernietigd kunnen worden, hetzij op grond van bedrog, hetzij op grond van
dwaling betreffende de aard van de rechtshandeling. Het Franse Hof van
Cassatie heeft op dat punt princiepsrechtspraak gewezen (Cass. fr. 3 maart
1992, Bull. Civ., IV, nr. 98, 71). Doch de borg die van de nakende teloorgang
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van de onderneming op de hoogte was (bv. de bestuurder, de hoofdaandeelhouder) kan zich op dit middel niet beroepen.
Ook naar Belgisch recht werd in het voormelde Luikse arrest geoordeeld dat
indien de kredietverlening in hoofdzaak steunt op de solvabiliteitsbeoordeling ten aanzien van de borgen, en niet ten aanzien van de eigen solvabiliteit
van de kredietnemer, de bank onrechtmatig handelt. De aansprakelijkheid
steunde evenwel op precontractuele fout. Bij wijze van vergoeding in natura
werd de borg van zijn verbintenis bevrijd..
HERSTELKANSEN Ð OVERHEIDSBEOORDELING Ð Wanneer blijkt dat de
bank ernstige redenen had om te geloven dat de onderneming de moeilijkheden zou kunnen overwinnen, onder meer omdat onderhandelingen met
nieuwe investeerders werden begonnen, handelt zij niet onrechtmatig indien
zij dan een krediet toekent (Kh. Brugge 6 november 1996, T.B.H. 1997, 769,
noot).
In dezelfde zin werd de eis in aansprakelijkheid van de bank afgewezen nu de
bank voor een eerste krediet kon vertrouwen op
Ð de financiering door het Waalse gewest;
Ð het gunstig verslag van de technische expert;
Ð de steun van de Europese Commissie.
Uit deze verslagen en adviezen bleek een gunstige beoordeling van de
continuõÈteit van de onderneming (Kh. Doornik 28 september 1993,
J.L.M.B. 1994, 865).
Doch in dezelfde casus werd de aansprakelijkheid van de bank wel aanvaard
ten aanzien van een tweede krediet, dat de bank had verhoogd c.q. niet had
opgezegd in het licht van volgende overwegingen
Ð de bank had de bilantaire toestand van de schuldenaar niet voldoende
opgevolgd, ofschoon dit door de bank werd geeÈist;
Ð de bank had de verplichting opgelegd dat het kapitaal zou worden verhoogd, wat niet is gebeurd, terwijl het krediet toch werd toegekend.
De aansprakelijkheid werd beperkt tot de toename van de passiva na de
datum waarop het tweede krediet werd toegekend op welke datum de bank
het krediet had moeten opzeggen.
OPZEG Ð ZORGVULDIGHEIDSPLICHT Ð De bank die een krediet opzegt
dient van haar wilsrecht gebruik te maken met eerbiediging van de goede
trouw, rekening houdend met de voorzienbare weerslag van haar handeling op
de kredietnemer. Dit impliceert dat zij de kredietnemer van haar voornemen
dient te verwittigen, met vermelding van een precieze contractuele tekortkoming, en dat is vastgesteld dat de kredietnemer hieraan niet tegemoet kan of
wil komen. Men zal een onderscheid maken naargelang de overeenkomst al
dan niet op bepaalde gronden wordt beeÈindigd: deze gronden zijn bindend, en
stellen, naargelang de formulering, van rechtswege een einde aan de rechtsverhouding. Indien een opzeg vereist is, dient de bank zich te goeder trouw te
gedragen (zie betreffende deze problematiek, de uitvoerige studie van S. Stijns,
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,,De beeÈindiging van de kredietovereenkomsen Ð bevoegdheden van de
rechter in kort geding bij beeÈindiging van de kredietverleningen'', T.B.H.
1996, 100-150. Zie ook L. Lanoye, ,,De aansprakelijkheid van de bank: enkele
kritische randbemerkingen'', in E. Wymeersch (Ed.), Financieel recht tussen
oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, 826-827). In die zin is een kredietoverschrijding een schending van de overeenkomst.
Indien de kredietgever een einde aan de overeenkomst wil stellen, is een
voldoende voorbericht vereist teneinde de kredietnemer in staat te stellen een
andere financieringswijze op te sporen, en het negatieve saldo, minstens de
limietoverschrijding aan te zuiveren (zie in die zin: Bergen 7 maart 1994,
T.B.H. 1995, 1043, noot J.P. Buyle en X. Thunis, J.L.M.B. 1996, 1201). Na
de principes aldus te hebben toegelicht, blijkt uit de concrete toepassing dat
het krediet werd opgezegd, nagenoeg op grond van een misverstand, voor
een kleine, uitzonderlijke overschrijding, zonder aanmaning. De strengheid
van het vonnis dat tot de aansprakelijkheid van de bank besluit, laat zich
vanuit die samenhang wellicht beter begrijpen.
Het beroep op het krediet boven de overeengekomen limiet is een schending
van de overeenkomst, die evenwel plaats grijpt met de toestemming van de
kredietgever. Deze kan immers het krediet steeds weigeren. Aldus wees de
rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Rb. Brussel 6 maart 1997, J.L.M.B.
1998, 602) een vordering gesteund op een conventioneel schadebeding af, op
grond van het argument dat de overschrijding van het toegestane plafond in de
kredietvoorwaarden niet uitdrukkelijk was verboden, doch door een renteverhoging gesanctioneerd. Zelfs indien niet uitdrukkelijk overeengekomen is,
luidens een vonnis van de rechtbank te Brussel (Rb. Brussel 6 maart 1997,
J.L.M.B. 1998, 602), een kredietoverschrijding geen contractuele tekortkoming.
Bij beeÈindiging van het krediet dient de bank ook acht te slaan op de
welbegrepen belangen van de kredietnemer. Zij kan niet enkel afgaan op
het feit dat eÂeÂn van de kredietvoorwaarden is geschonden, zij moet verder
ook voorzichtig en overlegd te werk te gaan, acht slaan op de belangen van
de kredietnemer, en niet plotseling een einde stellen aan het krediet waardoor
deze laatste voor een onoplosbare financieÈle toestand komt te staan.
In het voormelde vonnis van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Rb.
Brussel 6 maart 1997, J.L.M.B. 1998, 602) werd de beeÈindiging van het
krediet onrechtmatig geacht daar de overschrijding van het kredietplafond
van beperkte omvang was en de bank verder had nagelaten, na vaststelling
van de overschrijding de kredietnemer in mora te stellen, en zelfs hangende
onderhandelingen had stopgezet. De bank werd geacht foutief te hebben
gehandeld, en werd tot een schadevergoeding veroordeeld die tot drie maal
het forfaitaire schadebeding bedroeg.
Daarnaast behoudt de bank het recht de rechtsbetrekking te beeÈindigen
wanneer haar vordering in het gevaar is gebracht, met name de solvabiliteit
van de kredietnemer in het gedrang is gekomen. Hier kan wel zeer spoedige
actie vereist zijn, eventueel zonder of met een zeer kort voorbericht.
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De opzegging van een kredietovereenkomst kan, luidens een arrest van het
hof te Bergen (Bergen 17 januari 1994, J.L.M.B. 1994, 1032, noot J.P. Buyle)
worden gesteund op het feit dat het vertrouwen van de bank in de kredietnemer is geschokt. In dat arrest werd geoordeeld dat het instellen van een
gerechtelijk strafonderzoek met huiszoeking en ondervraging de bank voldoende rechtsgrond verschaft om het krediet met onmiddellijke werking op
te zeggen. Het hof overwoog dat weliswaar de criminele feiten die ten laste
van de kredietnemer werden gelegd, niet Ð nog niet Ð bewezen waren, het
vertrouwen voor geschokt kon worden geacht nu vaststond dat een gerechtelijk onderzoek werd gevoerd. In de annotatie herinnert J.P. Buyle terecht
aan de motiveringsverplichting bij opzegging van kredieten: kan een loutere
verdenking hiertoe volstaan?
De regels die de aansprakelijkheid van de bank voor onrechtmatige
kredietverlening vastleggen, kunnen in sommige gevallen ook ingeroepen
worden ter bescherming van de bank.
De rechtbank van koophandel te Brussel (Kh. Brussel 15 april 1996, T.B.H.
1997, 762; in dezelfde zin: Rb. Antwerpen 4 mei 1994, T. Not. 1995, 133)
nam kennis van de vordering in aanzuivering van het krediet van een
kredietnemer, nu gebleken was dat deze laatste, in strijd met de conventionele verbintenissen om een participatie niet te vervreemden, niet enkel deze
had vervreemd, doch ook het eigen vermogen van de vennootschap tot een
negatief bedrag had gereduceerd. De bewering van de kredietnemer dat de
opzeg van het krediet ten onrechte zou zijn gebeurd werd terecht afgewezen:
niet enkel had de bank vermeden onverantwoord krediet in stand te houden,
en had zij aldus vermeden dat haar aansprakelijkheid in het gedrang zou
kunnen worden gebracht. Ook heeft zij haar beslissing naar recht gemotiveerd. Daarenboven was het vertrouwen in de kredietnemer teloor gegaan.
De opzeg kan derhalve niet als intempestief of brutaal worden aangeduid.
De aansprakelijkheid van de bank die op intempestieve wijze het krediet
stopzet en daardoor het faillissement van de kredietnemer veroorzaakt, lag
ter beoordeling in een arrest van het hof te Bergen (Bergen 7 maart 1994,
T.B.H. 1995, 1043, noot J.P. Buyle en X. Thunis; J.L.M.B. 1996, 1201). De
bank had de kredietlijn opgezegd een week nadat zij een voorstel tot kredietverhoging had toegestuurd aan de kredietnemer. Kort daarna, doch tijdens de
onderhandelingen die tot doel hadden de onderneming van de kredietnemer
over te laten, legde de bank beslag op het handelsfonds, en op andere activa
van de kredietnemer. Hierdoor werd de onderneming onverkoopbaar en enkele
maanden later failliet verklaard. De aansprakelijkheid van de bank werd
terecht aanvaard wegens bruuske opzegging van het krediet zonder manifeste
motieven, en zonder acht te slaan op de belangen van de kredietnemer te meer
daar de bank van de onderhandelingen op de hoogte was, en er zelf op had
aangestuurd. Aansprakelijkheid tegenover de kredietnemer werd afgewezen
wegens onvoldoende causaliteit: de kredietnemer had de toestand in geen
geval kunnen rechttrekken. Daarentegen werd wel aansprakelijkheid tegen-
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over de borgen aanvaard, nu deze aldus hun kans teloor zagen gaan om van
hun verbintenis bevrijd te zijn, hun activiteiten verder te voeren en uit de
onderneming winst te puren, en hun reputatie gaaf te houden. De schade werd
forfaitair vastgesteld. Deze beslissing verduidelijkt de zelfstandige diligentieplicht van de bank tegenover de borgen: tussen hen bestaat geen rechtsverhouding, en dient de aansprakelijkheid op de algemene beginselen van de onrechtmatige daad te steunen. Het komt evenwel verwonderlijk voor dat nu de bank
niet aansprakelijk wordt gesteld aangezien zij geen oorzakelijk veroorzaakte
schade heeft berokkend ten aanzien van de kredietnemer, zij toch onrechtmatig
zou hebben gehandeld tegenover de borgen, waarvan de schade voortvloeit uit
het feit dat zij geen voordelen meer zullen kunnen behalen uit het voortbestaan
van de kredietnemer.
De aansprakelijkheid van de bank bestaat erin krediet te hebben verschaft
daar waar een objectieve ontleding van de toestand van de kredietnemer dit
niet meer kon verantwoorden.
Indien de bank twijfels heeft omtrent de financieÈle toestand van de betrokkene, dient zij dan de kredietlijn geheel te stoppen, dan wel: volstaat het dat
zij deze afbouwt? Het hof te Gent (Gent 14 mei 1994, R.W. 1995-1996, 90)
hechtte belang aan de afbouw, teneinde te verduidelijken dat de bank een
voorzichtige houding had aangenomen. Dit was verantwoord nu het faillissement eerst een hele tijd later werd uitgesproken, met andere woorden nu bij
de afbouwbeslissingen de overlevingskansen van de schuldenaar nog positief
werden ingeschat. Indien dit niet het geval is, zal een afbouw nochtans niet
volstaan, enkel een volledige stopzetting kan dan de bank tegen aansprakelijkheid behoeden.
OPZEGGING VAN HET KREDIET Ð OPSCHORTING VAN DE OPZEGGING Ð
Betreffende de vraag of de (kort geding) rechter kan tussenkomen in geval
van opzeg van een kredietovereenkomst, onder meer door te bevelen dat de
kredietovereenkomst opnieuw in werking zou worden gesteld, bestaan uiteenlopende meningen (voor een grondig overzicht van deze materie raadplege men vooral: S. Stijns, De gerechtelijke en buitengerechtelijke ontbinding van overeenkomsten, o.m. nrs. 356-357; S. Stijns, ,,De beeÈindiging van
de kredietovereenkomsen Ð bevoegdheden van de rechter in kort geding bij
beeÈindiging van de kredietverleningen'', T.B.H. 1996, in het bijzonder 100150 en 162).
In de rechtspraak gewezen in de voorafgaande periode (zie vorig Overzicht
van rechtspraak, T.P.R. 1992, nr. 259 e.v., 972) komen enkele beslissingen
voor waarin de kort geding rechter, na geoordeeld te hebben dat de opzeg van
het krediet, of van de gehele rekening-courant (aldus Vz. Kh. Namen
11 december 1985, R. r. Dr. 1986, 60, noot) kennelijk onrechtmatig was,
beslist heeft het krediet te verlengen.Daarnaast zijn er gevallen waarin ten
gronde de opzeg zelf werd vernietigd omdat hij onrechtmatig was in het licht
van de contractsbedingen van de partijen. Als gevolg hiervan diende het
krediet opnieuw in werking te worden gesteld.
25.
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Ook in de besproken periode werden enkele beslissingen in deze materie
gewezen.
De Voorzitter te Turnhout (Vz. Kh. Turnhout 6 december 1996, T.B.H. 1997,
195) besloot tot de vernietiging van de opzeg van een krediet in rekeningcourant toegekend voor een bepaalde duur: de bank had het krediet opgezegd, en het uitvoerend beslag op de gehypothekeerde goederen aangevangen, ofschoon de kredietnemer het gehele debetsaldo enkele dagen te voren
had terugbetaald. De voorzitter in kort geding achtte zich bevoegd om het
krediet te doen herleven: ten aanzien van kredieten met bepaalde duur dient
de rechter na te gaan of de beeÈindiging niet abusievelijk is gebeurd. Gezien
de tekortkoming niet van aard was de opzegging te rechtvaardigen, stelt de
voorzitter vast dat het krediet ontijdig en met misbruik werd opgezegd.
De Brusselse kort gedingrechter (Kg. Kh. Brussel 18 augustus 1994, J.T. 1994,
678; J.L.M.B. 1996, 28) weigerde daarentegen in te gaan op de argumenten
van de kredietnemer naar luid waarvan de opzeg op onjuiste gronden was
gesteund, en het krediet overigens geen risico voor de bank inhield nu de
vordering van de bank volledig door zekerheden was afgedekt. De opzeg van
een overeenkomst is een eenzijdige wilsverklaring die een einde stelt aan de
overeenkomst. De rechtbank heeft niet de bevoegdheid de rechtsverhouding
opnieuw in het leven te roepen. Het herstel van de kredietlijnen zou immers
neerkomen op een verplichting voor de bank om te contracteren.
Dezelfde houding werd ingenomen door de voorzitter te Kortrijk (Vz. Kortrijk 18 maart 1993, T.B.H. 1993, 1048, noot J.P. Buyle en X. Thunis). De
voorzitter verwees naar het hierna te vermelden arrest van het Hof van
Cassatie van 9 maart 1973 (Cass. 9 maart 1973, A.C. 1973, 671), op grond
waarvan werd geoordeeld dat de rechter, a fortiori de kort geding rechter de
gedwongen uitvoering van een eenzijdig beeÈindigde overeenkomst van
onbepaalde duur niet kan bevelen: een overeenkomst die is beeÈindigd kan
niet meer tot nieuw leven worden gewekt (zie Van Ommeslaghe, R.C.J.B.
1988, 39 en R.C.J.B. 1986, nr. 96, p. 33). De voorzitter stelde vast dat de
overeenkomst was beeÈindigd op grond van bepaalde motieven die in de
kredietovereenkomst uitdrukkelijk waren bepaald als gevallen waarin het
krediet van rechtswege een einde zou nemen. Het argument dat de bank
rechtsmisbruik zou hebben gepleegd kwam evenmin in aanmerking nu geen
kennelijk misbruik voorlag en de beweringen van de kredietnemer ongefundeerd bleken te zijn. Ook werd gewezen op het verband met de aansprakelijkheid van de bank tegenover derden.
Ook ten gronde kwam deze problematiek ter sprake.
De vraag of het krediet terug in werking kan worden gesteld werd door de
rechtbank van koophandel te Brugge (Kh. Brugge 24 juni 1997, T.B.H. 1998,
840, noot J.P. Buyle en X. Thunis; zie voor de vroegere rechtspraak: Vz. Kh.
Brussel 17 september 1985, T.B.H. 1986, 315; Vz. Kh. Namen 11 december
1985, Rev. r. dr. 1986, 60; vgl. Vz. Kh. Charleroi 27 december 1984, J.T.
1985, 370, noot A. Seron) bevestigend beantwoord: de bank had een investe-
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ringskrediet met bepaalde duurtijd reeds bij eÂeÂn enkele wanbetaling beeÈindigd, terwijl de kredietnemer reeds drie weken later het debetsaldo had
aangezuiverd. Door haar zeer strenge houding heeft de bank de kredietnemer
een nadeel berokkend dat niet in verhouding stond met het voordeel van haar
rechtsuitoefening.
De rechtbank overwoog dat de eenzijdige beeÈindiging van een krediet voor
bepaalde duur als sanctie van een ingebreke blijvende kredietnemer voor
rechterlijke toetsing vatbaar is, dat met de opzegbrief geen rekening moest
worden gehouden, en dus dat het krediet opnieuw in werking gesteld moest
worden, onder verbeurte van een dwangsom.
De vraag in welke mate een kredietopening die door de bank werd beeÈindigd,
opnieuw in werking kan worden gesteld, moet worden beantwoord vanuit het
algemeen contractenrecht. Een overeenkomst kan immers slechts opnieuw in
werking worden gesteld nadat zij door een partij werd beeÈindigd en deze
beeÈindiging voor onrechtmatig wordt gehouden.
In alle kredietovereenkomsten kunnen de voorwaarden worden bepaald waarin
zij van rechtswege tot een einde zullen komen. Dit zijn de ontbindende
voorwaarden, bedoeld in artikel 1183 B.W. Naar vaststaande rechtspraak
werkt de voorwaarde van rechtswege, automatisch, en kan de rechter de
gevolgen ervan niet verzachten (Cass. 24 juli 1873, Pas. 1874, I, 286).
Daarnaast komen er bedingen voor op grond waarvan de kredietgever de
overeenkomst kan beeÈindigen op grond van een uitdrukkelijk omschreven
geval van wanprestatie. Art. 1188 B.W. verduidelijkt bij wijze van algemene
regel dat de schuldenaar ,,het voordeel van de tijdsbepaling'' niet meer kan
inroepen wanneer hij failliet is gegaan, of hij de zekerheden heeft verminderd. De kredietgever die een dergelijk geval van wanprestatie van de
kredietnemer vaststelt, behoudt zich het recht voor de overeenkomst te
beeÈindigen. Hier zal de rechter toezicht kunnen uitoefenen op de wijze
waarop de kredietgever van zijn beeÈindigingsbevoegdheid gebruik maakt:
er moet een kennisgeving gebeuren, de motieven kunnen worden getoetst, de
aard en ernst van de wanprestatie en het effect op de kredietnemer afgewogen. Indien blijkt dat de kredietgever van zijn bevoegdheid een manifest
onredelijk gebruikt heeft gemaakt, kan hij aan de handeling het beoogde
rechtsgevolg ontnemen, wat betekent dat de kennisgeving van de beeÈindigingsbeslissing zonder gevolg zal blijven. De overeenkomst zal derhalve in
werking blijven.
Daarnaast kan de kredietgever, die geplaatst staat voor de wanprestatie van
zijn kredietnemer, zich ook beroepen op de algemene bepaling van artikel
1184 B.W., het ,,stilzwijgende ontbindend beding''. De wanprestatie van de
ene partij stelt de andere in staat de overeenkomst gedwongen uit te voeren,
dan wel te ontbinden met schadevergoeding. Dit zijn de ,,stilzwijgend
ontbindende bedingen'' bedoeld in art. 1184 B.W. Het Hof van Cassatie
heeft steeds geoordeeld dat de feitenrechter op soevereine wijze oordeelt of
de tekortkomingen voldoende ernstig zijn om de ontbinding uit te spreken
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(Cass. 8 december 1960, Pas. 1961, I, 382; Cass. 31 januari 1991, Arr. Cass.
1990-91, 584, R.W. 1990-91, 774). Zelfs bij wanprestatie kan de feitenrechter oordelen dat de tekortkoming te gering is, en de ontbinding van de
overeenkomst weigeren, onder toekenning van een schadevergoeding.
In kredietovereenkomsten is het gebruikelijk dat de kredietgever zich ook het
recht voorbehoudt de overeenkomst eenzijdig op te zeggen. Deze opzegmogelijkheid vindt haar grondslag in de algemene rechtsbeginselen indien de
kredietovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan. In dat geval kan de
opzeg gebeuren zonder motieven, mits een voorbericht wat betreft de beeÈindiging van de contractsrelaties. De opzegging moet, conform de algemene
beginselen, aanleiding geven tot een duidelijke kennisgeving (die zal gelden
bij ontvangst door de kredietnemer: S. Stijns, o.c., T.B.H. 1996, 145, nr. 50),
en leiden tot contractbeeÈindiging binnen de conventioneel bepaalde, zo niet
binnen een redelijke termijn. Zoals art. 1869 B.W. het stelt moet de opzegging te goeder trouw en niet ontijdig worden gegeven De motieven van de
opzegging doen niet ter zake: de opzegging is discretionair. Indien de
overeenkomst wordt opgezegd, kan deze opzegging niet leiden tot onmiddellijk stopzetting van de kredietovereenkomst: de kredietnemer moet een
overgangsperiode worden toegekend binnen de welke hij de terugbetaling
van het krediet moet kunnen organiseren, eventueel door een ander krediet
op te nemen. In geval van opzegging kan de bank geen schadevergoeding
eisen: zij heeft de beeÈindiging van de contractsrelatie immers aan zichzelf te
wijten.
De opgezegde overeenkomst kan niet door de rechter opnieuw in werking
worden gesteld: hooguit kan de rechter de eerbiediging opleggen van de
opzegtermijn, die conventioneel werd bepaald, zoniet als een redelijke
termijn wordt vastgesteld.
Dit is de strekking van het in deze materie herhaaldelijk geciteerde arrest van
het Hof van Cassatie van 9 maart 1993. Dat arrest nam stelling ten aanzien van
de opzegging van een distributieovereenkomst, waarvan de bedingen betrekking hadden op de beeÈindiging van de overeenkomst zowel op grond van de in
de overeenkomst aangewezen gronden, als in het kader van de opzegging van
de overeenkomst voor onbepaalde duur. De eiser had de toepassing geeÈist van
de lange opzegtermijn, wat door het hof van beroep werd afgewezen op grond
van het argument dat wanneer beide gronden van beeÈindiging voorkomen ,,het
ontbreken van een geldige reden tot beeÈindiging of het niet in acht nemen van
de termijn grond levert tot schadevergoeding''.
Deze redenering werd door het Hof van Cassatie onderschreven: ,,het hof van
beroep was niet gehouden te onderzoeken of de ingeroepen redenen tot
beeÈindiging al dan niet gegrond waren, vermits het ongegronde daarvan de
overeenkomst niet kon doen herleven, maar alleen aanleiding kon geven tot
eventuele schadevergoeding van bewezen schade...''
Tenslotte zijn er de gevallen waarbij de kredietgever zich het recht voorbehoudt de overeenkomst op te zeggen indien zich bepaalde omstandigheden
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voordoen. Ook hier kan de rechter toetsen of voldaan is aan de contractueel
vastgelegde gevallen, of de opzegging niet kennelijk onredelijk is, en of de
kredietgever zijn opzegrecht op een zorgvuldige wijze heeft uitgeoefend.
Onverminderd de verplichting de kredietgever tot een redelijke opzegtermijn
te verplichten, kan schadevergoeding worden toegekend bij onzorgvuldige
rechtsuitoefening. Of de overeenkomst opnieuw in werking kan worden
gesteld wordt ontkend zo de overeenkomst voor onbepaalde duur werd
aangegaan: de opzegging stelt immers een einde aan de contractuele relaties.
Indien de overeenkomst daarentegen voor een bepaalde duur geldt, zal de
rechter de onzorgvuldige beoordeling van de motieven kunnen toetsen, en
het opzeggingsbesluit zijn rechtskracht kunnen ontnemen. In dat geval kan
de overeenkomst opnieuw in werking worden gesteld (zie in die zin:
J.M. Nelissen-Grade, noot onder Cass. 6 november 1987, T.B.H. 1988,
186, nr. 4 e.v.; X. Dieux, La formation, l'exeÂcution et la dissolution des
contrats devant le juge des reÂfeÂreÂs, R.C.J.B. 1987, 250, nr. 4; zie ook
J.P. Buyle, Bank Fin. 1989, 9, 15 e.v. en 43).
Wat geldt ten gronde, geldt ook voor de rechter in kort geding (Vz. Kh.
Namen 11 december 1985, R. r. Dr. 1986, 60, noot; Vz. Kh. Brussel
17 september 1985, T.B.H. 1986, 315, noot A.B.; doch vgl. Kh. Charleroi
27 december 1984, J.T. 1985, 370, waar de opzeg kennelijk niet onrechtmatig was; Kh. Gent 31 januari 1991, T.B.H. 1993, 984).
Inmiddels kent deze problematiek hernieuwde belangstelling in het kader
van de toepassing van de wetgeving op het gerechtelijk akkoord (W. 17 juli
1997): wat is het lot van voor het akkoord toegekende kredietopeningen eens
de akkoordaanvraag door rechtbank in behandeling wordt genomen? Welk
effect moet worden gegeven aan clausules die bepalen dat de kredietovereenkomsten een einde zullen hebben eens een akkoord wordt aangevraagd?
Reeds enkele beslissingen werden in deze materie gewezen.
De voorzitter te Luik, in kort geding (Voorz. Kh. Luik 4 mei 1988, Bank Fin.
1998, 312, noot M. Tison) diende de vraag te beantwoorden of ook de
commissaris inzake opschorting een vraag tot heropenen van een opgezegd
krediet kon instellen. Op grond van een meer dan extensieve interpretatie van
artikel 24 van de wet Ð in hetwelk een zekere bewakingsplicht van de
commissaris kan worden gelezen Ð werd zulks beaamd. De kredietverlening
werd bevolen op grond van de overweging dat een schuldeiser het gehele
moratorium dat door alle schuldeisers is toegekend niet in de war mag sturen.
De regel van de voortzetting van de lopende overeenkomsten (art 28 lid 1,
Ger. Akk.) verzet zich hiertegen. De bank kan niet, in haar eigen belang en
op grond van een beweerde schending van de contractsverplichtingen, zich
aan deze regelen onttrekken.
Het beroepsarrest tegen deze beslissing (Luik 15 september 1998, Bank Fin.
1998, 525, noot M. Tison) werd gewezen nadat de bank het krediet had
heropend. Het hof oordeelde dat aan artikel 28, inzonderheid aan lid 2, een
beperkende uitlegging moet worden gegeven: enkel clausules die de beeÈindi1810
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ging van de overeenkomst specifiek verbinden aan de akkoordaanvraag,
blijven zonder gevolg. Clausules daartegen die bepalen dat de overeenkomst
zal worden beeÈindigd op grond van wanprestatie blijven onverlet
(I. Verougstraete, Manuel du curateur, nr. 143 e.v.). De bank behoudt derhalve het recht de overeenkomst op te zeggen, onder meer wegens wanprestatie. Hierbij behield het hof zich het recht voor de opzegging als abusief
aan te merken indien de opzegging gesteund zou zijn op de overweging dat
de schuldenaar een akkoord heeft aangevraagd. Dat het krediet kan worden
heropend nadat het door de bank werd opgezegd, wordt daarbij door het hof
gesubsumeerd. In de annotatie onderschrijft Tison de lezing van het hof. Hij
wijst op het belang van de analyse van de feitelijke omstandigheden waarin
de bank tot de beeÈindiging van het krediet besluit, waaruit noch rechtsmisbruik mag blijken, noch de overweging dat het krediet werd beeÈindigd
omwille van de akkoordaanvraag.
AFBETALINGSFINANCIERING Ð FOUT VAN DE KREDIETGEVER: LAATTIJDIGE
KENNISGEVING AAN DE BORG Ð MELDING AAN RISICOCENTRALE Ð De vrederechter te Seraing (Vred. Seraing 15 september 1995, J.L.M.B. 1996, 445)
wees de eis van een kredietgever tegen de borg van een koper op afbetaling
af op grond van artikel 2032 B.W. Er was immers gebleken dat de kredietgever nagelaten had de borg te informeren over de wanbetaling van de
kredietnemer, tengevolge waarvan de borg zijn voorrechten, gesteund op
eigendomsvoorbehoud of op het voorrecht van de onbetaalde verkoper van
roerende goederen, tegen de schuldenaar niet meer kon uitoefenen. De borg
was evenwel ingelicht over de wanbetaling, doch niet over het feit dat
tengevolge van de afwezigheid van regularisatie de gehele schuld eisbaar
was geworden. Door deze nalatigheid is de borg niet meer in staat geweest
verhaal te nemen op de schuldenaar.
De tegeneis van de borg was gesteund op het feit dat de kredietgever op naam
van de borg van de wanbetaling kennis had gegeven aan de risicocentrale.
Welnu, oordeelde de vrederechter, nu de hoofdeis ongegrond werd verklaard
tengevolge van de foutieve gedragingen van de kredietgever, werd ten
onrechte kennis gegeven, en is de kredietgever een schadevergoeding verschuldigd aan de borg, die inderdaad bleek geen toegang meer te hebben tot
het krediet.
AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANK Ð KREDIETVERLENER Ð CAUSALITEIT
Ð EIGEN FOUT VAN HET SLACHTOFFER Ð De schuldenaars van een hypothecaire schuld verweten de kredietgever misleiding, nu deze de waarde van het
gefinancierde onroerend goed had laten schatten door een door hem aangeduide expert, die zich manifest had vergist. Weliswaar stelde het hof vast dat
de fout van de deskundige voor rekening van de kredietgever kwam, doch
aan de vereiste van oorzakelijk verband was niet voldaan De kredietgever
was weliswaar onvoorzichtig geweest door zich onvoldoende en onjuist te
informeren. Evenwel kan de kredietnemer niet aantonen dat deze fout aan de
26.
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grondslag lag van diens schade. Deze was immers enkel te wijten aan het feit
dat hij een onbewoonbaar en waardeloos gebouw had gekocht. Evenmin kon
de kredietnemer bewijzen dat indien hij beter geõÈnformeerd was geweest
betreffende de verkoopwaarde van het gebouw, hij in de betrokken periode
ofwel een lagere prijs zou hebben bekomen, of zelfs de vernietiging van de
verkoop zonder schadevergoeding te zijn laste, of nog, dat hij goedkoper
krediet had kunnen bekomen of de bedoelde lening niet zou zijn aangegaan,
nu hij gebonden was de koopprijs te betalen op grond van de onderhandse
aankoopakte. De eigen fout van het slachtoffer verhinderde dat hij zich op de
culpa in contrahendo van de kredietgever kon beroepen.
Ook de vordering tegen de nalatige expert werd van de hand gewezen, gezien
de kredietnemer reeds eigenaar was geworden op het tijdstip van de schatting
(Bergen 26 september 1994, T.B.H. 1995, 1035, noot J.P. Buyle en X.
Thunis; R. Not. b, 1995, 246).
Men vergelijke deze rechtspraak met de hierna vermelde beslissingen inzake
leveranciersdisconto: indien de kredietnemer het risico van een bepaalde
verrichting reeds heeft genomen voor de kredietverrichting, kan hij zich
achteraf niet beklagen dat hij door de bank werd misleid (zie verder nr. 30).
AANSPRAKELIJKHEID KREDIETVERLENING Ð SCHADEBEPALING Ð De bank
kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de ongelukkige afloop van een
door haar gefinancierd vastgoed-project nu uit de voorzienbare inkomstenstromen vergeleken met de financieÈle lasten een voldoende toereikende
marge was voorzien. De latere tegenslagen Ð onder meer de niet-verhuring
van delen van het onroerend goed Ð in de verwezenlijking van het project
komen niet voor risico van de bank. Zij heeft geen algemeen informatie- en
controleplicht, en moet op zich niet de taak nemen van economische en
financieÈle raadgever van de kredietnemer (Kh. Gent 11 april 1997, T.B.H.
1998, 832, noot J.P. Buyle en X. Thunis).
In dezelfde zin besliste het hof te Gent (Gent 17 september 1998, T.R.V.
1999, 188) met name dat de bank niet aansprakelijk kan worden gesteld op
grond van een onjuiste bedrijfseconomische analyse in hoofde van de
kredietnemer, terwijl wel zo'n fout werd vastgesteld bij de kredietverhoging,
welke werd toegestaan op grond van de notorieteit en de kredietwaardigheid
van eigenaar van de gefailleerde vennootschap (Gent 17 september 1998,
T.R.V. 1999, 188). De bank wordt een fout verweten nu zij bij het verstrekken van het krediet werd misleid doch ,,zonder de minste twijfel op de hoogte
was'' van de malversaties en de gebreken in de boekhouding van de schuldenaar. Ook werd het krediet verleend nadat in een strafarrest de staking van
betaling was vastgesteld geworden.
De bank wordt aansprakelijk geacht voor de toename van haar vordering
tussen de dag waarop zij het bijkomend krediet heeft aangegaan, en dus een
onrechtmatige daad heeft gepleegd en de datum van het faillissement. De
bank wordt voor dit bedrag uit de vereffening van de boedel geweerd (zie
J. Vananroye, ,,Collectieve schade in het faillissement in het bijzonder bij
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aansprakelijkheid wegens onrechtmatige kredietverlening en handhaving'',
T.R.V. 1999, 152).
C.

Wisselkredieten

WISSELKREDIETEN Ð EIGEN FOUT VAN HET SLACHTOFFER Ð De aansprakelijkheid van de kredietgever werd geweigerd, nu de eiser zelf van de
wankele toestand van de kredietnemer op de hoogte was, en hij evenzeer
als de bank het risico kende dat hij nam op de kredietnemer (Antwerpen
21 februari 1995, A.J.T. 1995-96, 16, noot D. Blommaert; in dezelfde zin:
Brussel 29 september 1993, R.G.A.R. 1995, nr. 12417). Het geval betrof een
leveranciersdisconto: de trekker beweerde niet op de hoogte te zijn van de
risico's die hij, als trekker, bleef lopen. Dit argument werd door het hof
terecht afgewezen (zie Cass. 7 mei 1953, Rev. Banque 1953, 360; vgl. Parijs
20 februari 1952, Rev. Banque 1952, 374). Boeiend was het argument dat de
bank een misleidende schijn van solvabiliteit in stand had gehouden, en dus
een fout had begaan: de trekker die vertrouwd was met de branche, was toch
bereid gebleven de betrokkene betalingstermijnen toe te kennen, terwijl de
wissels slechts op geringe bedragen betrekking hadden. Men kan aannemen
dat de trekker zelf onvoorzichtig handelt door te blijven meewerken aan een
leveranciersdisconto terwijl hij wist dat de betrokkene naar insolvabiliteit
aan het evolueren was (onverminderd de argumentatie inzake causaliteit, zie
ook nr. 27 en 30). Als garant voor de betrokkene (zie in die zin: Cass. fr.
23 juni 1971, D. 1972, 175, noot Cabrillac; vgl. Gavalda en Stoufflet, Droit
bancaire, 3e ed., nr. 418, 203) kan hij de bank niet verwijten dat het
gewaarborgde risico zich heeft voorgedaan. Of hieruit een onderzoeksplicht
voor de trekker moet worden afgeleid komt evenwel Ð zowel op feitelijke
als op juridische gronden Ð overtrokken over.
Een gelijkaardige fout zou kunnen worden afgeleid indien de trekker eerst tot
de trekking van de wissel is overgegaan om hem eerst later bij de bank te
mobiliseren, nu zijn factuur lastens de betrokkenen reeds geruime tijd onbetaald was gebleven (aldus de Ð gezien de feiten Ð voorzichtige vaststelling
van Gent 11 mei 1995, A.J.T. 1996-97, 229).
Verwonderlijk daarentegen is het argument (Antwerpen 21 februari 1995,
A.J.T. 1995-96, 16 noot D. Blommaert) dat het risico voor de solvabiliteit
van de betrokkene in de eerste plaats op de trekker weegt: de trekker treedt
slechts op als garant voor de betrokkene, daar waar de bank als kredietgever het
best geplaatst is om de solvabiliteit van de betrokkene van haar kant te
beoordelen.
In een obiter dictum dat herinnert aan de oude rechtspraak overwoog de
rechtbank van koophandel te Brussel (Kh. Brussel 15 april 1996, T.B.H.
1997, 762) dat bedrieglijk opzet zou kunnen worden afgeleid uit de gedraging van de bank die stelselmatig kaskredieten zou hebben vervangen door
leveranciersdisconto, teneinde aldus verhaal te kunnen uitoefenen op de
onwetende leveranciers, trekkers van de wisselbrieven. Nochtans in het
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besproken geval was de bank evenzeer slachtoffer van het bedrog van de
betrokkene.
LEVERANCIERSDISCONTO Ð CAUSALITEIT Ð De gevallen waarbij inzake
leveranciersdisconto de aansprakelijkheid van de bank wordt opgeworpen
zijn meestal gesteund op het argument dat de bank onrechtmatig handelde nu
zij het krediet niet heeft geweigerd, noch nagelaten dit op te zeggen, niettegenstaande de teloorgang van de schuldenaar Ð de betrokkene in de
wisselverhouding Ð manifest voor vaststaand kon worden gehouden.
De rechtspraak bevat vele gevallen van toepassing van deze redenering. Ook
in de onderzochte periode werden enkele gevallen beslecht. Inmiddels is de
aandacht die vroeger hoofdzakelijk toegespitst was op de vraag of de bank
een onrechtmatige daad had gepleegd, verschoven naar de materie van het
oorzakelijk verband tussen onrechtmatige daad en schade.
In enkele overigens klassieke arresten (Luik 22 maart 1994, J.L.M.B. 1994,
1255; vgl. Brussel 24 april 1990, T.B.H. 1992, 77 en verdere verwijzingen.
Brussel 29 september 1993, R.G.A.R. 1995, 12417; zie ook Gent 14 mei
1994, R.W. 1995-1996, 90; Brussel 6 mei 1993, T.B.H. 1994, 1122 inzake
cedentendisconto) wordt ingegaan op het oorzakelijk verband tussen de
onrechtmatige handeling van de bank en de schade die de trekker heeft
geleden. De trekker kan de aansprakelijkheid van de bank niet inroepen
indien de leveringen waarvoor de wisselbrief werd getrokken, reeds geruime
tijd voor de mobilisering hebben plaats gehad: het risico woog dan immers
reeds op de trekker en hij had geen andere uitweg om tijdig betaald te worden
dan de wissels bij de bank te mobiliseren. Deze toestand doet zich ook voor
wanneer de trekker, die reeds schuldeiser was geworden van de betrokkene,
geen betaling bekomt, en om een oplossing te vinden, toestemt tot de
ondertekening van de wisselbrief, die dan bij de bank, na acceptatie door
de schuldenaar, wordt verdisconteerd. Hetzelfde geldt wanneer de overeenkomst, op grond waarvan de wisselbrieven zullen worden getrokken, werd
gesloten voor de datum met ingang waarvan de kredietverlening door de
bank voor onrechtmatig wordt gehouden (Bergen 28 november 1994,
J.L.M.B. 1995, 1377).
Deze redenering kan verder worden verfijnd: de onrechtmatige daad van de
bank bestaat er immers in de kredietlijn ten aanzien van de betrokkene te
hebben laten voortbestaan, en dit niettegenstaande diens toestand reddeloos
teloor was gegaan. De omstandigheid dat de trekker enige tijd laat verstrijken
tussen de levering en mobilisering dient derhalve niet te verhinderen dat hij
nog het slachtoffer wordt van het onrechtmatige gedrag van de bank. Had de
bank de kredietlijn tijdig stopgezet, dan was de betrokkene wellicht voorheen
failliet gegaan, en had de trekker zijn leveringen stopgezet. Ook bij leveranciersdisconto kan de trekker erop afgaan dat enkele tijd verloopt tussen de
levering en de mobilisering van de wisselbrief bij de bank
Klassiek is ook de gedachte dat de bank geen eigen fout begaat wanneer zij er
van overtuigd kon zijn dat de onderneming nog ernstige overlevingskansen
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had, onder meer omdat een herstructureringsplan een behoorlijke kans op
slagen had. Daarbij dient zij wel de nodige voorzichtigheid aan de dag te
hebben gelegd om de nodige beoordelingsgegevens bijeen te brengen
Indien de trekker op de hoogte is van de nakende insolvabiliteit van de
betrokkene kan hij de bank niet aansprakelijk stellen omdat zij het krediet
niet heeft ingetrokken (Brussel 29 september 1993, R.G.A.R. 1995, 12417).
Een trekker die in die omstandigheden een wissel verdisconteert weet dat hij
als hoofdschuldenaar instaat, en niet als garant voor de betrokkene.
LEVERANCIERSDISCONTO Ð SUBROGATIE VAN DE TREKKER TEGEN DE BETROKKENE Ð De trekker die, in het kader van een leveranciersdisconto, de
wisselbrief heeft betaald aan de verdisconterende bank heeft een eigen
schuld betaald. Dus is hij niet gesubrogeerd in de rechten van de bank ten
aanzien van de failliete betrokkene (Kh. Charleroi, 25 maart 1998, T.B.H.
1999, 343).
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Leasing of financieringshuur

Bibliografie:

E. Dieltiens, FinancieÈle leasing van roerende goederen, Gent, Mys &
Breesch, 1992, 174 p. ; M. Van Wuytswinkel, ,,Le Leasing mobilier: contrat
complexe ou autonome'', R.R.D. 1992, 199-208; A. Verheyden, ,,Le leasing:
une institution aux contours et au reÂgime toujours incertains'', J.T. 1993,
325-332; J. Ledoux, ,,Leasing immobilier. La validiteÂ des clauses d'exoneÂration du financier'', Rev. not. belge 1993, 174-205; F. Bruyns en D. Buysschaert, ,,Chronique de jurisprudence: la location-financement ou leasing
mobilier'' (1988-1993), J.T. 1994, 461-471.
KWALIFICATIE Ð Leasing is een ,,verklede'' rechtshandeling: inhoudelijk en financieel is het een financieringsverrichting, formeel juridisch wordt
de verrichting gestructureerd als een huur. De rechtspraak heeft dan ook
moeilijkheden met de kwalificatie van de verrichting: moeten de regelen van
de huur worden toegepast, dan wel veeleer deze van de financiering?
Naar Belgisch recht is de handelsrechtelijke leasing grotendeels ongereglementeerd. De bepalingen van het K.B. nr. 55 van 10 november 1967 hebben
enkel de voorwaarden van erkenning van de leasingmaatschappijen vastgelegd, doch deze hebben geen onmiddellijke invloed op de bedingen die de
leasingovereenkomsten beheersen. Het Hof van Cassatie heeft deze zienswijze in een bekend arrest bevestigd (Cass., 27 november 1981, A.C. 198182, 431, met concl. adv. gen. Dumon; vgl. voor de redenering: Bergen 27 mei
1992, T.B.H. 1993, 261; Kh. Oudenaarde, 4 april 1991 en 23 februari 1993,
DAOR 1994, nr. 31, 95 (2 vonnissen)): aldus werd geoordeeld dat de
reglementaire vereiste op grond waarvan op het geleasde voorwerp een
plaatje dient aangebracht te worden, enkel de voorwaarden van erkenning
van de leasingmaatschappijen betreft, en geen invloed heeft op de aard van
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de overeenkomst, noch op de rechtspositie van de er bij betrokken partijen.
Ook een overeenkomst van leasing toegekend door een niet erkende leasingmaatschappij dient bijgevolg niet nietig te worden verklaard (zie verder
nr. 41) (vgl. ook Luik 29 november 1990, J.L.M.B 1991, 945, gecit. in vorig
overzicht; T.P.R. 1992, nr. 122bis, 909). Het al dan niet aanbrengen van
bedoeld merkteken heeft overigens geen invloed op de eigendomstitel van de
leasinggever, wiens recht uit de aard van de overeenkomst zelf voortvloeit.
Dit betekent evenwel niet dat het voormelde K.B. nr. 55 geen rol speelt bij de
beslechting van leasinggeschillen. Enerzijds kan de omstandigheid of de
leasinggever erkend werd als een uitleggingsfactor worden gezien bij de
kwalificatie van de overeenkomst als leasing, dan wel als verkoop op krediet.
Anderzijds hebben de erkenningsvoorwaarden reflexwerking op de contractsvoorwaarden, wat kan bijdragen tot de identificatie van een overeenkomst als leasing. Aldus kwalificeerde het hof van beroep te Bergen (Bergen
27 mei 1992, T.B.H. 1993, 261) een overeenkomst van ,,renting'' als een
verkoop op krediet, omdat, naar inziens van het hof, niet voldaan was aan de
essentieÈle kenmerken van de leasing, als omschreven in het voormelde K.B.
nr. 55.
Bij de leasing met consumenten, in de zin van de wet op het consumentenkrediet, wordt de ,,financieringshuur'' wel gereglementeerd: de verrichting
wordt er omschreven als de ,,kredietovereenkomst, ongeacht de benaming of
de vorm, waarbij de ene partij zich ertoe verbindt de ander het genot van een
lichamelijk roerend goed te verschaffen tegen een bepaalde prijs, die de
laatstgenoemde zich verbindt periodiek te betalen, en waarin,
eveneens
expliciet of stilzwijgend, een koopaanbod is vervat'' (art. 1, 10o W. 12 juni
1991; voor commentaren zie D. Blommaert en F. Nichels, Artikelsgewijze
Commentaar, W. 12 juni 1991; P. Lettany, Het consumentenkrediet. De wet
van 12 juni 1991, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1993, 262268). De wet van 12 juni 1991 bevat enkele regelen die inzake financieringshuur moeten worden nageleefd.
Voor de leasingcontracten waar deze wetgeving niet van toepassing is geldt
de contractsvrijheid. Zoals hoger gesteld kan men aannemen dat de voorwaarden van erkenning van Belgische leasingmaatschappijen bij reflex
zullen afkleuren op de privaatrechtelijke bedingen die in de leasingovereenkomsten zullen zijn opgenomen. Doch deze zijn privaatrechtelijk niet bindend, zeker ook niet voor leasingovereenkomsten die door buitenlandse
leasingmaatschappijen worden aangeboden.
Ook in het fiscaal recht werd de vraag naar de precieze invulling van het
leasing-begrip gesteld (G. Duprez, ,,Le leasing financier mobilier et immobilier, approche en matieÁre de TVA'' in E. De Bodt en E.F. Henrion (Ed.),
Le leasing financier, Aspects eÂconomiques et juridiques, Brussel, De Boeck
& Larcier, 1996, 73-93; J.P. Verlaine, ,,Le leasing financier et les impoÃts sur
les revenus'' in E. De Bodt en E.F. Henrion (Ed.), Le leasing financier,
Aspects eÂconomiques et juridiques, Brussel, De Boeck & Larcier, 1996, 97130. Over de fiscale behandeling van leasing: J. De Theux de Meylandt
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en Montjardin, Le leasing mobilier en Belgique, Brussel, Bruylant 1989, 5366).
KWALIFICATIE: HUUR Ð De juridische discussie of leasing moet worden
gezien als krediet, dan wel als huur, is van wezenlijk belang voor de
beoordeling van de rechtsgevolgen. De kwalificatie zal tevens bepalen in
welke mate deze rechtsgevolgen verenigbaar zijn met andere, dwingende
wetsvoorschriften (zie over de juridische aard van de leasing: E. Brewaeys,
Leasing van roerende goederen, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen
1985, 9-13).
De rechtspraak is dan ook enkele malen met dit vraagstuk geconfronteerd
geweest.
Het Hof van Cassatie heeft in een belangwekkend arrest van 17 juni 1993 (Cass.
17 juni 1993, A.C. 1993, 598; reeds voorheen hadden de feitenrechters in
dezelfde zin beslist: zie Brussel 19 november 1986, T.B.H. 1987, 504 noot
J. Verbist; Vz. Kh. Brussel 3 februari 1987, T.B.H. 1987, 549) een verdere stap
gezet in de juridische analyse van de leasingovereenkomst naar Belgisch recht.
De vraag die aan het Hof werd voorgelegd betrof de kwalificatie van de
leasingovereenkomst als verkoop op afbetaling met eigendomsvoorbehoud,
wat er toe zou hebben geleid dat het geleasde voorwerp in de failliete boedel
van de leasingnemer zou zijn gevallen. Immers, onder de toen geldende faillissementswetgeving werd het eigendomsvoorbehoud geacht de failliete boedel niet
tegenwerpelijk te zijn (deze regeling wordt voortaan geregeld in art. 101 FW.
Gelet op de strikte voorwaarden waaronder het eigendomsvoorbehoud tegenwerpelijk kan worden gemaakt, is deze discussie niet voorbijgestreefd).
De argumentering van de verzoekers in cassatie kan worden samengevat als
volgt: in deze leasingovereenkomst wijken sommige bedingen zodanig af van
het gemeen recht van de huur, dat de overeenkomst niet meer onder het regime
van de huur, doch onder dat van de koop met eigendomsvoorbehoud dient
geklassificeerd te worden. Twee onderling verbonden bepalingen hadden in
het bijzonder de aandacht van de verzoekers getrokken. Enerzijds het beding
luidens hetwelk de leasingmaatschappij het goed enkel diende te leveren, en
niet diende in te staan voor het verder op doorlopende basis verschaffen van
het genot, en anderzijds het beding krachtens hetwelk de verhuurder in de
leasing niet het risico draagt van het tenietgaan van het goed, Er was immers
bedongen dat in dat geval de huurder niet zou worden ontslagen van zijn
verplichtingen en de overeenkomst niet zou worden ontbonden.
Het Hof, uitgenodigd om de bewoordingen van de overeenkomst tussen
partijen uit te leggen, steunde hoofdzakelijk op de bewoordingen van het
beroepsarrest. Het Hof beaamde de analyse van de beroepsrechter naar luid
waarvan de overeenkomst als financieringshuur, niet als een huurovereenkomst moet worden omschreven. Het stelde nochtans vast dat uit het beroepsarrest volgt dat de huurovereenkomst een van de elementen blijft
uitmaken van deze ingewikkelde rechtsverhoudingen die de partijen, in het
kader van de contractsvrijheid, mochten bedingen.
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Met betrekking tot de twee door verzoekers in cassatie aangehaalde punten
was het Hof van oordeel dat de leveringsplicht een wezenlijk element is van
de huurovereenkomst, doch dat het ter zake toepasselijk geachte art 1719
B.W. er zich niet tegen verzet dat de partijen de inhoud van deze leveringsplicht nader bepalen, onder meer om de omvang ervan te beperken tot de
louter materieÈle daad van het ter beschikking stellen. Ten aanzien van de
regeling van het tenietgaan van de huur als bepaald bij art. 1722 B.W., sloot
het Hof vooreerst aan bij de algemene leer van de overmacht als grond van
ontbinding van de overeenkomst: art. 1722 B.W. werd een bijzondere toepassing van de algemene leer van art. 1147 B.W. genoemd. Derhalve kunnen
partijen van deze wettelijke grond van ontbinding afwijken en bedingen dat
zelfs als de verbintenis van de ene partij door overmacht is tenietgegaan, de
andere partij tot uitvoering gehouden blijft. Toegepast op de leasingverhouding leidde het Hof hieruit af dat de overeenkomst rechtsgeldig kan bedingen
dat de huurder verder zal gehouden blijven de overeengekomen termijnen te
betalen zelfs indien het geleasde goed door overmacht is tenietgegaan. De
leasingmaatschappij heeft haar verplichtingen volledig uitgevoerd vanaf de
dag van de levering van het materiaal, terwijl de verplichtingen van de
huurder op opeenvolgende tijdstippen zullen worden uitgevoerd. Dergelijke
bedingen zijn niet onverenigbaar met overeenkomsten van (financierings)huur. Deze zijn geen verkopen op afbetaling, en dus is de financieringsmaatschappij eigenaar van het geleasde materiaal gebleven. Doch indien de koopovereenkomst nietig zou worden verklaard kan deze redenering niet meer
worden gevolgd. Alsdan dient de leasingovereenkomst op haar beurt door
nietigheid bij gebrek aan voorwerp getroffen te worden.
Het arrest boeit daar het erkent dat de grondslag van de leasingverhoudingen
moet worden vastgeknoopt aan het recht van de huur van roerende goederen.
Het volstaat derhalve niet te verwijzen naar een sui generis regelenbestel.
Het Hof verklaart de regelen van de huur toepasselijk, en verruimt hierbij de
ruimte die aan de wilsautonomie wordt gelaten tot het uiterste. Hiermede
erkent het Hof de eigen kenmerken van de leasing als financieringsovereenkomst. Het heeft nog niet de gelegenheid gehad te verduidelijken in welke
mate afwijkingen van de op de huur toepasselijke dwingende regelen ook
voor de leasing dienen te gelden. Men denke onder meer aan de regelen
terzake de beperking van de huurprijzen (terloops vermeld in Gent 6 december 1996, R.W. 1997-98, 537). Deze vraag werd in de Franse rechtspraak wel
opgeworpen, onder meer naar aanleiding van de toepassing van het decreet
van 30 september 1953 betreffende het statuut van de handelshuur. De
Franse cassatierechtspraak erkent de eigen aard van de leasing en besloot
tot niet-toepasselijkheid (Cass. fr. 10 juni 1980, D. 1980, 566; Cass. fr.
7 oktober 1980, D. 1981, IR, 54).
KWALIFICATIE Ð Ook in de beslissingen van de feitenrechters kwam de
problematiek van de kwalificatie enkele malen aan bod. Zij wijken evenwel
dikwijls af van de voormelde cassatieleer.
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De kwalificatievraag werd in scherpe termen voorgelegd aan het hof van
beroep te Brussel (Brussel 4 december 1996, R.W. 1996-97, 1236), waar het
opnieuw om de gekende problematiek ging van de vrijwaring die door de
leasinggever is verschuldigd, na ontbinding van de overeenkomst tot aankoop van het geleasde goed. In leasingovereenkomsten, op grond waarvan
het geleasde goed op bestelling van de leasingnemer wordt aangekocht door
de leasingmaatschappij, is het gebruikelijk dat de overeenkomst de vordering
van de koper tegenover de fabrikant of leverancier aan de leasingnemer
cedeert. Behoudens discussie betreffende de omvang van deze overdracht
van vordering, rijst de vraag wat het rechtsgevolg is van de ontbinding van de
aankoop op de leasingovereenkomst.
In de praktijk zal de financier Ð de leasinggever Ð zich van dit risico
bevrijden, en bepalen dat de leasingnemer hem verder dient te betalen, ook
nadat het geleasde goed, tengevolge van de ontbinding van de verkoopovereenkomst, terug in handen van de verkoper is gekomen. Deze opvatting werd
door het hof gevolgd, vooral op grond van de zienswijze dat de leasinggever
is opgetreden als loutere financier, die zoals in het geval van kredietverlening, elke aansprakelijkheid afwijst in verband met het geleasde goed, doch
zich beperkt tot de risico's die eigen zijn aan de activiteit van een financieÈle
instelling. De overeenkomsten tussen partijen bevatten uitdrukkelijke, door
het hof als geldig erkende exoneratieclausules, krachtens dewelke de verbintenis tot betalen van de leasingtermijnen blijft bestaan zelfs bij teloorgang
van het geleasde object. Overigens, zo besluit het hof zijn redenering, kan de
leasingnemer zich steeds wenden tot de leverancier van het defecte materiaal. De hogermelde rechtspraak van het Hof van Cassatie van 17 januari
1993 versterkt deze opvatting: de leasingovereenkomst kan in stand worden
gehouden, zelfs na de ontbinding van de koopovereenkomst, en na teloorgang van het materieel (in dezelfde zin: Brussel 19 november 1986, D.I.T.
1988, afl. 1, 48-49, noot E. De Cannart D'Hamale en Voorz. Brussel
3 februari 1987, T.B.H. 1987, 504). Een vonnis van de rechtbank van koophandel te Charleroi (Kh. Charloroi 17 juni 1992, J.L.M.B. 1993, 1493, noot
P. Kileste) kwam tot het besluit dat de leasingnemer de vordering in ontbinding tegen de leverancier van het materiaal wegens niet-conformiteit kon
instellen. Het nam evenwel geen stelling betreffende de verdere lotgevallen
van de relaties tussen partijen na de ontbinding.
Deze opvatting is voor de leasingnemer bijzonder ongunstig, zodat de vraag
kan worden gesteld of de financier niet uitdrukkelijk op dit risico moet
wijzen, om zo de leasingnemer in staat te stellen dit risico op adequate wijze
af te dekken.
Vermeldenswaard is dat de Franse rechtspraak, na heel wat aarzeling, tot een
andere opvatting is gekomen, met name dat na de ontbinding van de koopovereenkomst, de leasing-overeenkomst voor beeÈindigd moet worden beschouwd (,,reÂsilieÂ''), maar uitsluitend voor de toekomst. De reeds betaalde
lease-termijnen moeten niet worden terugbetaald. De partijen kunnen zich
beroepen op de clausules die deze voortijdige beeÈindiging van hun rechts-
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betrekking beheersen (Cass. 3 maart 1989, D. 1990, J. 301; Cass. 23 november 1990, Dr. b. et Bourse 1991, 21, Gaz Pal. 27 juni 1991, concl. premier av.
geÂn. Dontenwille; Gavalda en Stoufflet, Droit bancaire, 3e Ed., nr. 511, 253.
Zie hierover R.N. SchuÈtz, ,,Les recours du creÂdit-preneur dans l'opeÂration de
creÂdit-bail'', Parijs, Presses Universitaires de France 1994, 267-271).
Eenzelfde vraagstelling van kwalificatie ligt aan de basis van een arrest van
het hof van beroep van Gent (Gent 6 december 1997, R.W. 1997-98, 537),
waar de vraag werd gesteld of het voorrecht van de verhuurder van een
onroerend goed ook op de onroerende leasing kon worden toegepast. Het hof
antwoordde ontkennend, op grond van de overweging dat een leasingovereenkomst geen huur is, doch er enkel de technische vorm van aanneemt (in
casu: een erfpacht). Het voorrecht dient om de mindervermogende huurder in
staat te stellen het pand te betrekken zonder bijkomende waarborgen te
moeten stellen. In de leasing strekt de gehele opbouw van de transactie,
als financieringsverrichting, tot de verstrekking van krediet. Men kan aannemen dat ook deze analyse op gespannen voet staat met het hogervermelde
cassatie-arrest van 17 juni 1993.
KWALIFICATIE: BIJKOMENDE VERGOEDINGEN Ð Een automobilist had een
wagen gehuurd in Nederland, op grond van een overeenkomst van ,,verhuur op
lange termijn''. De overeenkomst bevatte geen aankoopoptie. Nagenoeg twee
jaar later wordt de overeenkomst voortijdig beeÈindigd, en vordert de verhuurder, behoudens de kosten voor beeÈindiging, een vergoeding voor ,,kosten
voortvloeiende uit de fiscale afschrijvingsbeperking van personenauto's''. Deze
laatste was het gevolg van het feit dat de Belgische wetgever de afschrijving op
personenauto's had beperkt, in het kader van de fiscale wetgeving, door elke
afschrijving te verwerpen boven de som van 520.000,±. Deze afschrijvingsregel
geldt per hypothese enkel voor in eigendom gehouden auto's.
De rechtbank van koophandel te Antwerpen (Kh. Antwerpen 30 september
1992, T. Not. 1993, 79) ontleedde de overeenkomst als een ,,verhuur op lange
termijn'', op grond van volgende argumenten:
Ð de partijen hadden de rechtshandeling zelf als dusdanig benoemd, en
verduidelijkt dat het niet om leasing ging;
Ð de auto werd niet op gespecificeerde aanwijzing van de gebruiker
gekocht;
Ð er was geen clausule inzake eigendomsvoorbehoud;
Ð de huurperiode stemde niet overeen met de vermoedelijke duur van het
bedrijfsgebruik;
Ð de vergoeding werd bepaald in functie van de afschrijving van de wagen
over de contractsperiode.
De vordering in vergoeding wegens fiscale afschrijving werd door de rechtbank van de hand gewezen, hoofdzakelijk op grond van het argument dat de
contractuele clausules aanpassingen bepaalden voor andere bijkomende
kosten, doch niet voor deze die het gevolg waren van de gewijzigde wetgeving. Ook het beroep op de imprevisieleer werd afgewezen.
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Deze ontleding overtuigt: de kwalificatie van de overeenkomst als een
overeenkomst voor de huur van een auto houdt in dat enkel de kosten die
verband houden met het normale gebruik van de auto op de huurder kunnen
verhaald worden. Het behoort tot de verkeersopvatting, stelt de rechtbank,
dat wijzigingen inzake de fiscale afschrijvingsbasis voor rekening komen
van de eigenaar, en niet ten laste van de huurder.
Ofschoon niet in het vonnis beslist zou men hieruit kunnen afleiden dat, a
contrario, indien de overeenkomst als een leasing was gekwalificeerd, de
gewijzigde afschrijvingsregelen wel voor risico van de gebruiker zouden zijn
gekomen. De economie van het leasingcontract leidt er immers toe dat de
verhuurder de gehele investering die hij heeft verricht ten behoeve van de
gebruiker, op deze laatste kan verhalen.
KWALIFICATIE: VERJARING Ð Eveneens onder de hoofding te plaatsen van
de kwalificatie van de leasing is een vonnis van de rechtbank van eerste
aanleg te Brussel (Rb. Brussel 5 september 1996, R.W. 1997-1998, 1081;
T. Vred. 1997, 316), waarin de vraag naar de verjaring van de leasingtermijnen aan de orde was. Opnieuw betrof het de uitvoering van een leasingovereenkomst, die wegens wanprestatie was beeÈindigd. De verweerder beriep
zich op artikel 2277 B.W., luidens hetwelk na vijf jaren verjaren, ,,(...)
interesten van geleende sommen, en, in het algemeen, al hetgeen betaalbaar
is bij het jaar of bij kortere termijnen.''
De rechtbank achtte artikel 2277 B.W. niet van toepassing aangezien de
huurgelden op zichzelf een kapitaal vormen, en zij voor de leasinggever geen
inkomen vertegenwoordigen. Daarentegen vallen de verwijlintresten op de
vervallen vergoedingen wel onder de verkorte verjaring. De leidraad die door
de rechtbank werd gevolgd, onder verwijzing naar de Cassatierechtspraak
(Cass. 3 oktober 1994, Arr. Cass. 1994, 811) gaat uit van de beschermende
functie van de verjaring die ertoe strekt de schuldenaar te beschermen tegen
de verhoging van de schuld. Deze redenering kan, luidens de zienswijze van
de rechtbank, enkel worden toegepast op de verwijlintresten, vermits deze de
schuld vergroten, niet op de huurgelden, die het kapitaal vertegenwoordigen.
Indien de redenering van de rechtbank wordt gevolgd zou men toch een stap
verder moeten gaan. Ook de ,,huurgelden'' bevatten immers, naast kapitaal,
een component vergoeding van kapitaal, of rente. Ook deze kon door de
verjaring getroffen worden geacht. Deze redenering werd gevolgd in een
cassatiearrest (Cass. 10 april 1986, Arr. Cass. 1985-86, 1078; Pas., 1986, I,
973; E. Wymeersch, ,,Strafbedingen o.m. inzake enkele kredietovereenkomsten:'', in Liber Amicorum Krings, Brussel, Story-Scientia, 1991, 934) inzake
de beoordeling van strafbedingen.
Inmiddels heeft de betwisting een eindpunt bereikt met een arrest van het
Hof van Cassatie (Cass. 23 april 1998, T.B.B.R. 1998, 344) waarin de
zienswijze van de rechtbank wordt afgekeurd: artikel 2277 B.W. strekt ertoe
de schuldenaar te beschermen, en de schuldeiser aan te sporen tot zorgvuldigheid. De wetsgeschiedenis toont niet aan, aldus het Hof, dat de regeling

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

36.

1821

beperkend moet worden opgevat. Daarom zijn alle in termijnen betaalbare
sommen geheel aan de verkorte verjaring onderworpen. Dit geldt derhalve
zowel voor kapitaal als voor interesten, temeer dat luidens het beroepsarrest
de componenten in de termijnen niet afzonderlijk beschouwd kunnen worden.
UITVOERING EN REVINDICATIE Ð Heeft de leasingmaatschappij het recht
het geleasde voorwerp terug te vorderen bij faillissement van de leasingnemer? Als het om een volwaardige leasing gaat kan het antwoord niet
worden betwijfeld: de leasingmaatschappij is eigenaar gebleven, en vindt in
haar eigendomsrecht de waarborg voor de naleving van de financieÈle schuld
van de leasingnemer (G. Bogaert, ,,Leasing van roerende goederen'', Artikelsgewijze commentaar bijzondere overeenkomsten, Kluwer, 14). Twijfels
zouden kunnen rijzen wanneer de leasingovereenkomst de aankoopoptie op
een geringe som vaststelt: in dat geval zou men de overeenkomst als een
vermomde verkoop op afbetaling kunnen kwalificeren, waardoor tegenwerpelijkheid aan de failliete massa, in beginsel, uitgesloten is.
Het hof te Bergen (Bergen 3 maart 1993, J.L.M.B. 1994, 1240; in dezelfde
zin: Luik 20 november 1990, J.L.M.B. 1991, 945; vgl. Gent 27 juni 1966,
R.C.J.B. 1967, 229 met noot L. Vincent en P. Dehan, ,,La nature du contrat
de leasing'') wees de vordering in revindicatie van de leasingmaatschappijen
toe, op grond van de overweging dat de partijen vrij zijn hun verbintenissen
vast te stellen, en dat de aankoopoptie, die de residuele waarde bij het einde
van de overeenkomst tot voorwerp heeft, hoofdzakelijk tot de reconstitutie
van het kapitaal van de leasinggever strekt. Derhalve blijft de keuze van de
leasingnemer een reeÈle keuze.
De rechtbank van koophandel te Ieper (Kh. Ieper 29 juni 1998, R.W. 19992000, 21) liet de curator toe de overeenkomst uit te voeren, op grond van het
argument dat de leasingovereenkomst de ontbinding wegens faillissement
niet verplicht stelde doch de leasingmaatschappij het recht gaf de overeenkomst te beeÈindigen. Vooral overwoog zij dat het inroepen van de opzegclausule door de leasingmaatschappij niet strookt met de verplichting tot
uitvoering te goeder trouw inzake de uitvoering van de overeenkomst: gezien
de omvangrijke bedongen restwaarde zou deze meer belang hebben bij een
faillissement naarmate de einddatum van het contract werd bereikt. Het zou,
luidens de rechtbank kennelijk onredelijk zijn de contractuele regel strikt toe
te passen, gezien de leasingperiode reeds ver gevorderd was, er geen betalingsachterstand was, en de zekerheden gebleven zijn. Vast stond dat de
latere leasingtermijnen boedelschulden zouden zijn geweest.
Ofschoon begrip kan worden opgebracht voor de redenering van de rechtbank die misbruik van recht heeft willen voorkomen, is toch voorzichtigheid
geboden. Zoals de rechtbank opmerkte is leasing essentieel een financieringsovereenkomst. In de keuze voor een bepaalde financieringsformule
wegen de partijen nauwkeurig de wederzijdse verbintenissen af. Indien een
ruime afkoopwaarde werd bedongen, zal dit een overweging zijn die bij de

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

37.

1822

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

contractssluiting een Ð overigens onbekende Ð rol heeft gespeeld. Behoudens in geval van kennelijk onredelijke uitoefening van het wilsrecht (zie
L. Van den Hole, ,,De roerende leasing, de positie van de lessor bij faillissement'', DAOR, 1996, nr. 50, p. 25-52), komt het de rechtbank niet toe om
achteraf het evenwicht van de prestaties van de partijen te beoordelen.
Daartoe verschaffen de gegevens van het vonnis evenwel te weinig beoordelingselementen.
Als eigenaar kan de leasingmaatschappij revindiceren uit handen van de
leasingnemer, of van derden zo het goed hem werd ontstolen. (art. 2279, lid 2
B.W.). Toepassing van deze laatste regel treft men aan in een casus (Kh.
Brussel 24 juni 1994, T.B.H. 1996, 253; in dezelfde zin: Kh. Charleroi
24 september 1992, T.B.H. 1993, 281, noot C. Parmentier). Het vonnis gaat
er van uit dat geen aandacht moet worden besteed aan het eventueel verwijderen van de identificatieplaat, zoals opgelegd door de leasingreglementering Ð vgl. Cass. 27 november 1981, voormeld Ð; dit lijkt logisch: de
verkoper zal allicht deze plaat verwijderen) waarin het geleasde voertuig
vermoedelijk werd gestolen en later werd gekocht door een andere leasingmaatschappij die het aan een derde verhuurde. De rechtbank oordeelde dat de
tweede leasingmaatschappij, als professioneel van de autoverhuring, verplicht was de oorsprong van de door haar verworven voertuigen na te gaan, te
meer daar zij wist dat in deze markt heel wat ongeoorloofde praktijken
voorkomen. Deze rechtspraak sluit aan bij de heersende mening inzake
verwerving van de titel door professionelen in de autohandel.
RETENTIE Ð Een geleasde vrachtwagen werd voor herstelling bij een
garagist geplaatst. De leasing werd ontbonden, en de leasingmaatschappij
vorderde de vrachtwagen terug. De garage eist en bekomt retentierecht voor
de betaling van haar factuur. Naar heersende mening dient het retentierecht
immers niet beperkt te zijn tot goederen waarvan de schuldenaar eigenaar is.
Terecht merkt de rechtbank op dat dit niet tot gevolg heeft dat de leasingmaatschappij tot de betaling van de factuur gehouden is. Deze blijft de schuld
van diegene die de herstelling heeft gevraagd (Kh. Charleroi 4 december
1996, J.L.M.B. 1997, 1671).
REALISATIE VAN DE GELEASDE VOORWERPEN Ð Bij de realisatie van de
geleasde voorwerpen verkoopt de leasingmaatschappij niet enkel de voorwerpen waarvan zij eigenaar is. De realisatie heeft een onmiddellijke weerslag op de vordering lastens de leasingnemer. Daarom moet zij zich op
diligente wijze gedragen.
Een toepassingsgeval treft men aan in een vonnis van de rechtbank van
koophandel te Charleroi (Kh. Charleroi 14 oktober 1995, J.L.M.B. 1997,
1665), waar grove fout aan de leasingmaatschappij werd verweten omdat zij
drie jaar na de verkoop van de geleasde goederen de vordering op de koper
nog niet had geõÈncasseerd. Derhalve werd haar vordering tegen de borg van
de leasingnemer met deze som verminderd.
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Het vonnis stemt tot nadenken. Weliswaar had men de leasingmaatschappij kunnen bekritiseren indien zij aan te lage voorwaarden had verkocht.
Dat zij haar vordering niet Ð of niet tijdig Ð had uitgevoerd doet niet ter
zake. Of zij deze koopsom in mindering had moeten brengen van de vordering lastens de leasingnemer, blijkt niet uit het vonnis. Zoals hierna nr. 42
wordt vermeld, bepalen sommige leasingcontracten dat de opbrengst van de
verplichte verkoop van het geleasde goed de leasingnemer niet ten goede
komt.
Even verwonderlijk komt de zienswijze voor van de rechtbank luidens
dewelke de partijen geen afstand zouden kunnen doen van het recht bedoeld
in art. 2037 B.W., op grond waarvan ,,de borg ontslagen is, wanneer hij door
toedoen van de schuldeiser niet meer in de rechten, hypotheken en voorrechten van die schuldeiser kan treden,, (deze regel staat ook bekend als
,,exceptio cedendarum actionum'') voor het geval de schuldeiser een grove
fout zou hebben begaan. Enerzijds is het geoorloofd zich te bevrijden, zelfs
van zijn grove fout: enkel van de opzettelijke fout en het bedrog kan men
zich niet exonereren (Cass., 25 september 1959, AC 1960, 86). Men ziet niet
in waarom de steller van een persoonlijke zekerheid zich niet zou kunnen
verbinden ongeacht de wijze waarop de schuldeiser zijn rechten tegen de
schuldenaar uitoefent. Artikel 2037 B.W. is niet van dwingend recht. Dit is
overigens de rechtstoestand waarin de garant zich bevindt (zie hierover
verder nr. 56).
SALE EN LEASE BACK Ð TEGENWERPELIJKHEID AAN DE MASSA Ð De
onderneming die haar materieel verkoopt en dit terug in leasing neemt,
kan geacht worden met bedrieglijke benadeling van de rechten van de
schuldeisers gehandeld te hebben (art. 20 FW, ex art. 448 FW), nu blijkt
dat de onderneming het handelsfonds regelmatig in pand had gegeven, de
,,sale en lease back'' werd gesloten drie maanden voor het faillissement,
terwijl de opbrengst ervan in de failliete massa is verdwenen. De overdracht
van het bedoelde materieel zou de schuldeiser met pand op het handelsfonds
niet tegenwerpelijk zijn, gezien de verkoop is geschied in globo, en niet per
afzonderlijk bestanddeel. De koper, een professionele kredietverlener kan
zich niet op de goede trouw (art. 2279 B.W.) beroepen om de terugvordering
af te weren. Derhalve waren de curators van oordeel dat de handeling de
boedel niet tegenwerpelijk was op grond van pauliaans bedrog (Luik 11 februari 1997, J.L.M.B. 1997, 1656).
GELDIGHEID Ð ERKENNING VAN LEASINGMAATSCHAPPIJ Ð Luidens een
vonnis van de rechtbank van koophandel te Oudenaarde (Kh. Oudenaarde
23 februari 1993, DAOR 1994, nr. 31, 95) heeft de omstandigheid dat de
leasing werd aangegaan met een leasingmaatschappij die niet was erkend
geen gevolgen op de geldigheid van de leasingovereenkomst. De schending
van de vereisten van het K.B. nr. 55 van 10 november 1967 heeft enkel
strafrechtelijke sancties tot gevolg.
40.

41.

1824

STRAFBEDINGEN Ð In leasingovereenkomsten wordt regelmatig bedongen dat bij wanprestatie door de leasingnemer, de leasingmaatschappij de
ontbinding van de overeenkomst zal kunnen vorderen, op grond daarvan haar
eigendom terugnemen, en bij wijze van strafbeding alle overblijvende leasetermijnen opeisen. Deze drastische bedingen hebben in het verleden herhaaldelijk aanleiding geven tot rechtspraak (zie G. Delvoie, ,,Het strafbeding
in financieringshuurcontracten (leasing) met enkele bijkomende beschouwingen over het karakter van art. 1231 B.W.: dwingend of suppletief?'',
T.B.H. 1973, 523-550; E. Wymeersch, ,,Het strafbeding in lesingovereenkomsten'', Bank Fin. 1973, 443 (ook hoger nr. 36); Th. Van Sweefelt, Het lot
der boete bedingen in geval van onbtinding van de leasingovereenkomsten,
R.W. 1986-87, 949; zie ook: E. Brewaeys, ,,Leasing van roerende goederen'',
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen, 1985, 81 noot 6; Y. Merchiers,
P. Colle en M. Dambre, ,,Algemeen handelsrecht, handelscontracten, bank-,
krediet-, wissel- en cheque verrichtingen (1987-1991)'', T.P.R. 1992, 911).
De toetsing van deze bedingen door de rechtspraak blijkt aanleiding te geven
tot twee tegengestelde tendenzen.
Een eerste, ruim aanvaarde opvatting verwerpt de geldigheid van deze
bedingen (zie voor oudere rechtspraak in deze zin: Rb. Brussel 21 november
1972, Rev. Banque 1975, 549; Antwerpen 29 januari 1979, B.R.H. 1979,
212). Zij was hoofdzakelijk gesteund op de cassatieleer inzake strafbedingen, met name dat ongeoorloofd is het beding dat een vergoeding bepaalde
die meer bedroeg dan de maximaal voorzienbare schade voor het bedoelde
geval van wanprestatie.
Aldus vernietigde het hof van beroep te Brussel (Brussel 31 maart 1992, J.T.
1992, 640) het bedoelde strafbeding omdat de leasingmaatschappij bij wanprestatie, rekening houdend met de opbrengst van de verkoop van het
geleasde goed, bijna 50% meer zou hebben verkregen dan wat zij zou hebben
bekomen bij de normale uitvoering van de overeenkomst. Een dergelijke
schadevergoeding staat buiten elke verhouding tot de schade die de partijen
bij het sluiten van de overeenkomst hadden kunnen voorzien, en conventioneel vastleggen. De omstandigheid dat de leasingmaatschappij vrijwillig het
bedrag van de opbrengst van de verkoop van het geleasde materiaal in
mindering had gebracht doet niet ter zake, vermits hiertoe geen contractuele
verplichting bestond.
Een tweede benadering beperkt de leasetermijnen tot de kapitaalwaarde,
zijnde de actuele waarde van de toekomstige vorderingen (Kh. Ieper 6 januari
1992, T.B.H. 1993, 273, met afkeurende noot Kileste). Eventueel moet
hierbij een kostenelement worden gevoegd.
Een tegengestelde stroming billijkt deze clausules. Het hof te Brussel (Brussel 25 november 1996, J.T. 1997, 215) verwees hoofdzakelijk naar de wilsvrijheid: de partijen hebben, rekening houdend met de eigen kenmerken van
het contract, de schade kunnen omschrijven. Daarbij wordt er op gewezen
dat de leasingmaatschappij het kapitaal initieel moet uitgeven, en het terug-
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vordert onder de vorm van huurgelden, waarin ook de rente, de kosten, en de
bijkomende kosten bij wanbetaling zijn begrepen. Het arrest wordt niet in
bijzonderheden gemotiveerd. Het hof had nochtans deze clausules moeten
toetsen aan de regel van de openbare orde vervat in artikel 6 B.W., zoals
uitgelegd door de vaststaande cassatierechtspraak. Een loutere verwijzing
naar de wilsvrijheid volstaat niet.
Een andere strekking (Kh. Charleroi 12 oktober 1993, J.L.M.B. 1995, 795,
noot P. Kileste; aldus ook: P. Kileste, Buysschaert en N. Penning, ,,De
l'application de la clause peÂnale en matieÁre de contrats de leasing'', T.B.H.
1992, 568) oordeelt dat niet ongeoorloofd is het strafbeding waarbij de
verkoopprijs van de forfaitaire vergoeding in mindering wordt gebracht
(Rb. Brussel 24 november 1995, J.L.M.B. 1996, 886; de rechtbank ging
evenwel niet over tot een meer precieze analyse van haar bewering).
Een verdere gedetailleerde analyse van deze betwisting lijkt achterhaald nu
de wetgever de toetsing van strafbedingen in het algemeen mogelijk heeft
gemaakt (W. 23 november 1998, B.S. 13 januari 1999; voor een commentaar:
zie B. Wylleman, ,,Nieuwe wetgeving inzake strafbedingen en moratoire
intresten'', A.J.T. 1998-99, 701). Wel verlangt de nieuwe wetsbepaling dat de
bedongen vergoeding ,,kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen
konden vaststellen om de schade te vergoeden wegens de niet-uitvoering van
de overeenkomst''.
Het hanteren van de nieuwe regeling zal ertoe leiden dat de rechter een
analyse zal moeten maken van de schade die de partijen hadden kunnen
voorzien. De terugbetaling van het kapitaal zal hierbij bevolen worden, te
verminderen met de opbrengst van het geleasde voorwerp, dat immers
economisch ter zekerheid van de vordering werd aangewend. Ten aanzien
van de component rente zullen de partijen als voorzienbare schade rekening
hebben kunnen houden met de tijdsfactor: de kredietgever beschikt immers
voor termijn over zijn fondsen. De aanrekening van een wederbeleggingsvergoeding, zoals opgelegd in het hypothecair en eerlang in het consumentenkrediet is een aanvaardbare maatstaf. Onder kostenfactoren kan het risico
,,wanbetaling'' begrepen worden, dat in de regel wordt afgedekt door een
kredietverzekering.
E. Factoring

Deze financieringstechniek heeft aanleiding gegeven tot enkele beslissingen.
AARD VAN DE OVEREENKOMST Ð In een geschil betreffende de dwingende
bevoegdheid
van de rechtbank van koophandel in verzekeringszaken (artikel
628, 10o Ger. Wb.) besliste de Rechtbank te Verviers (Kort geding Kh.
Verviers 12 juni 1997, J.L.M.B. 1998, 607) dat deze regel niet geldt voor een
factoringovereenkomst nu deze niet enkel slaat op kredietverzekering, maar
een overeenkomst inhoudt terzake het beheer van de schuldvorderingen van
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een onderneming, waarbij verzekeringsaspecten aan bod kunnen komen (zie
ook: H. Braeckmans, Factoring, een juridische analyse, Brussel, Ced-Samson, 1979, 28 en 35-41).
VERZEKERINGSELEMENTEN Ð De factoringovereenkomst bevat, in de
regel, een element kredietverzekering, op grond waarvan de factoringmaatschappij de solvabiliteit van een debiteur, tot de overeengekomen limiet,
verzekert. Om deze behoorlijk te laten functioneren dienen alle vorderingen
uit facturen die de verzekerde uitschrijft, aan de factoringmaatschappij
overgedragen te worden (zie ook: Kort geding Kh. Verviers 12 juni 1997,
J.L.M.B. 1998, 607). Indien de verzekerde in strijd met de bewoordingen van
de door hem ondertekende overeenkomst, nalaat hieraan te voldoen, kan de
verzekeringsdekking geen effect hebben.
In het geval dat aanleiding gaf tot het vonnis van de rechtbank van koophandel te Gent (Kh. Gent 19 januari 1994, T.G.R. 1995, 23) had een
onderneming een kredietlimiet op een bepaalde Griekse klant gevraagd:
deze was door de factor tot 5 milj. toegestaan. Evenwel werd voor 14 milj.
geleverd, waarop de klant failliet ging. Tot overmaat van ramp stelde de
onderneming vast dat zij nagelaten had de facturen voor de eerste 5 milj. over
te dragen. Conform de factoringovereenkomst eiste de factor een boekenonderzoek, waaruit bleek dat in het verleden de onderneming herhaaldelijk
haar facturen niet had gecedeerd. Hierop weigerde de factor de verzekeringssom uit te betalen, zich beroepend op de bedongen ontbinding van de
overeenkomst, waarbij tevens bepaald was dat geen vergoeding verschuldigd
zou zijn voor de lopende schadegevallen.
De rechtbank keurde het standpunt van de factor goed: de onderneming was
in gebreke gebleven aan haar verplichtingen te voldoen. De uitlegging van de
overeenkomst leidt ertoe dat de onderneming gehouden was alle vorderingen
over te dragen, en niet enkel deze waarvoor een kredietlimiet werd toegestaan. Ook het lage bedrag van de premie kan enkel worden verklaard vanuit
een globale dekking.
De tegeneis in schadevergoeding van de factor werd tot de helft gereduceerd,
op grond van de overweging dat deze voldoende toezicht en controle had
moeten uitoefenen op de handelwijze van de onderneming.
WERKING NA EINDE VAN DE FACTORINGOVEREENKOMST Ð De beeÈindiging
door de factor van de factoringovereenkomst doet de vraag rijzen wat dient te
gebeuren met de voorheen aangegane verbintenissen. In het geval dat aan de
rechtbank van koophandel te Brussel (Kh. Brussel 2 november 1993,
D.A.O.R. 1995, nr. 35, 59) werd onderworpen, had de factoringmaatschappij
de overeenkomst zonder motieven opgezegd. Nochtans bleek het gehele
toegezegde verzekerde plafond aangewend te zijn voor vier leveringen aan
Italiaanse klanten, die inmiddels hetzij failliet waren gegaan, hetzij in staking
van betaling verkeerden. De factoringovereenkomst bepaalde dat de gefactoreerde bedragen binnen de 100 dagen na hun vervaldag zouden worden
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uitbetaald indien de schuldenaar failliet werd verklaard, of in staking van
betaling zou verkeren. Er was echter overeengekomen dat na opzegging, de
vergoeding enkel zou worden betaald nadat een bericht van faillissement zou
zijn ontvangen houdende de officieÈle erkenning van de schuld door een
bevoegde overheid.
De rechtbank was van oordeel dat de clausule die de betaling na opzegging
verdaagde tot na het bewijs van het faillissement van de schuldenaar,
onverenigbaar was met de goede trouw in de mate dat ook facturen overgedragen voÂoÂr de opzegging van de overeenkomst onder de regel vielen. De
omzetting van een bepaalde termijn in een onbepaalde zou de oorzaak van de
overeenkomst tenietdoen. Duidelijker op grond van de interpretatie van de
clausules werd gesteld dat de bewuste clausules geen betrekking konden
hebben op de facturen die voÂoÂr de opzeg waren overgedragen, doch enkele
op deze die in de opzegperiode werden overgedragen. De regeling was
derhalve niet van toepassing op de opzegging zonder termijn.
Uit de in het vonnis vermelde bepalingen van het factoringcontract kan
niet worden afgeleid of de partijen een onderscheid hadden gemaakt naargelang de opzegging zou geschieden op bepaalde gronden, in de regel met
onmiddellijke ingang. Luidens een redelijke uitlegging van de overeenkomst
kon wellicht worden aanvaard dat de toepassing van de bedoelde clausule
beperkt zou zijn tot de gevallen waarin een termijn van opzegging zou
gelden. Evenwel kan dit element uit het gepubliceerde vonnis niet worden
afgeleid.
F.

Documentair krediet

Bibliografie:

L. Simont, ,,L'avance consentie avant terme au beÂneÂficiaire d'un creÂdit
documentaire avec paiement diffeÂreÂ'', in: Hommage aÁ J. Heenen, Brussel,
Bruylant, 1994, 415-428; B. De Vuyst, ,,Het documentair krediet. Overzicht
van rechtspraak 1975-1998'', A.J.T. 1998-99, 1021-1025.
DOCUMENTAIR KREDIET Ð WEIGERING DOOR DE BANK Ð ONVOLDOENDE
DOCUMENTEN Ð De bank kan vaststellen dat aan de voorwaarden van het
documentair krediet niet voldaan is en derhalve betaling weigeren, indien
blijkt dat er twijfel bestaat omtrent de bewijswaarde van het voorgelegde
document, dat als ,,factuur'' wordt aangeduid. Dit is het geval indien blijkt
dat het stuk niet gedagtekend is, dat het geen nadere omschrijving bevat van
de geleverde koopwaar, en in het algemeen, dat het kadert in een groots
opgezette fraudezaak (Gent 8 januari 1998, A.J.T. 1998-99, 919, noot
R. Steennot. Over de essentieÈle rol van de documenten; C. Schmitthoff,
,,The law and practice of international trade'', London, Stevens & Sons,
1990, 406-408; R. Jack, ,,Documentary credits'', London, Butterworths,
1993, 139, e.v.).
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DOCUMENTAIR KREDIET Ð BACK-TO-BACK Ð DELEGATIE Ð De zelfstandigheid van de verbintenis van de bank werd bevestigd in een vonnis van de
rechtbank van koophandel te Brussel (Kh. Brussel 24 maart 1993, T.B.H.
1994, 1119) waarin een back-to-back documentair krediet werd geopend op
verzoek van de koper, die later failliet werd verklaard. Het bijzondere van de
zaak vloeide voort uit de dubbelzinnige bewoordingen waarin de bank zich
had verbonden. Enerzijds vermeldde de kredietbrief dat zij zich onherroepelijk had verbonden de factuur te betalen, anderzijds verwees zij naar de
documenten die door de opdrachtgever van het andere contract voor gelijkluidend zouden zijn geverifieerd op grond van het andere krediet dat door
dezelfde bank werd verleend.
De rechtbank oordeelde dat er geen twijfel kon zijn omtrent het bestaan van
een zelfstandige betaalverbintenis in hoofde van de bank. Haar verbintenis
beperkte er zich niet toe de begunstigde te verduidelijken dat de opdrachtgever van het andere documentaire krediet instructies heeft gegeven om de
beloofde som te betalen.
Het faillissement van de opdrachtgever werd irrelevant geacht: de bank heeft
zich immers persoonlijk verbonden.
De rechtbank omschreef de verrichting van het documentair krediet in
termen van een delegatieovereenkomst (zie hierover J. Ronse, ,,De delegatieovereenkomst'', in APR, Brussel, Larcier, 1954, 44-45; H. De Page, ,,TraiteÂ
eÂleÂmentaire de droit civil Belge'', Deel III, Brussel, Bruylant, 1967, 611; E.
Dirix, Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen-Apeldoorn, Maarten Kluwer, 1984, 162-167).
DOCUMENTAIR KREDIET Ð VOORLEGGING VAN NIET-CONFORME DOCUMENTEN Ð TOEPASSING VAN DE URU Ð Bij de afroep van een documentair
krediet had de begunstigde documenten voorgelegd waarvan de vermeldingen niet overeenstemden met deze van de kredietbrief. De bank weigerde
betaling wegens niet conformiteit en beriep zich tevens op de laattijdige
aanbieding van de documenten. De begunstigde argumenteerde dat de boodschap die hij had ontvangen, geen vermelding bevatte van de precieze
omschrijving van de voor te leggen documenten.
Het documentair krediet was geopend door een Belgische bank, ten voordele
van een Marokkaanse onderneming, met tussenkomst van een Marokkaanse
bank, als notificerende bank. De communicatie was gebeurd met gebruikmaking van de vaste procedures, die in het kader van Swift zijn vastgelegd.
De Marokkaanse bank had de boodschap verder genotificeerd aan de bank
van de begunstigde: deze bank, een bijhuis van de Marokkaanse bank,
confirmeerde het krediet aan de begunstigde.
Tussen de gedingvoerende partijen was niet betwist dat de Uniforme Regels
en Usances van de Internationale Kamer van Koophandel, van toepassing
waren. Het hof (Brussel 10 december 1996, T.B.H. 1997, 772, noot J.P. Buyle
en X. Thunis) herinnerde aan artikel 1 van de URU luidens hetwelk be-
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houdens andersluidend beding, alle bij de verrichting betrokken partijen
gebonden zijn door de URU, in dit geval de versie van 1983. Derhalve zijn,
behoudens de opdrachtgever en de begunstigde, ook de confirmerende en de
notificerende bank aan deze regelen onderworpen.
Gezien ook de notificerende bank bij het Swift Ð transmissiesysteem was
aangesloten, diende zij te weten dat elke Swift-boodschap, die een geuÈniformiseerde structuur vertoont, uit twee delen bestaat. Zij had derhalve om
verduidelijking moeten vragen nu de boodschap vermeldde dat zij uit twee
delen bestond. Het komt onwaarschijnlijk voor dat een bank een krediet zou
confirmeren op grond van een opdracht die steunt op een boodschap waarvan
zij enkel een eerste luik had ontvangen en zonder het essentieÈle deel ervan,
met name de omschrijving van de koopwaar, welke omschrijving haar in
staat stelde na te gaan of de betaling conformeerde met de opdracht.
Overigens Ð doch dit werd niet vermeld in het arrest Ð bevatten de URU
het voorschrift (art. 12 URU 500) dat ten aanzien van onduidelijke boodschappen, partijen om verduidelijking moeten vragen.
De betwisting had verder betrekking op twee elementen
1o De aanbieding van de documenten.
De aanbieding van de documenten vond tijdig plaats, nu de documenten
werden voorgelegd aan de bank van de begunstigde, die als notificerende
bank was opgetreden.
Het hof oordeelde dat de aanbieding van de documenten aan deze bank als
een aanbieding kon worden beschouwd, en derhalve niet laattijdig was (in
toepassing van art. 47 a van de URU 400) nu de documenten werden
aangeboden bij een ,,agentschap'' van de notificerende bank.
2o Het risico voor defecte boodschappen.
De begunstigde hield voor dat de notificerende bank hem een onvolledige
boodschap had overgemaakt, wat niet verhinderde dat de kredietopenende
bank gehouden bleef van zodra documenten werden voorgelegd die overeenstemmen met de onvolledige boodschap. De begunstigde hield deze stelling
voor op grond van zijn lezing van de regelen van de URU, meer in het
bijzonder van artikel 20 URU 400 luidens hetwelk ,,banken die gebruik
maken van de diensten van een andere bank of van andere banken om gevolg
te geven aan de instructies van de opdrachtgever zulks doen voor rekening en
risico van de opdrachtgever, en luidens hetwelk zij geen aansprakelijkheid of
verantwoordelijkheid aanvaarden als de instructies die zij doorgeven niet
gevolgd worden, zelfs niet indien ze zelf het initiatief genomen hebben tot de
keuze van die andere bank(en)''.
Het hof wees dit argument van de hand: de kredietopenende bank loopt geen
enkele aansprakelijkheid op wegens communicatiefouten begaan door de
door haar aangestelde notificerende bank. Men kan hieruit evenwel niet
afleiden dat zij gehouden is het krediet te honoreren: terecht, zegt het hof,
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heeft zij geweigerd het krediet uit te betalen nu er geen overeenstemming
bestond tussen de voorgelegde documenten en de gegevens van de kredietbrief (art. 41 a, URU 400).
Een punt vergt een meer algemene commentaar. Het betreft de externe
werking van de Swift regelen. Deze zijn contractuele voorschriften die
gelden tussen de leden van het Swift netwerk. Zij gelden in beginsel enkel
tussen banken. Onrechtstreeks kunnen zij van toepassing worden verklaard
in de overeenkomsten die aangesloten banken met clieÈnten overeenkomen.
De contractuele kring wordt alsdan sterk verruimd. Niet-naleving van de
interbancaire overeenkomsten kan aanleiding geven tot aanspraken in
schadevergoeding en wellicht ook in uitvoering ten laste van de aangesloten
banken op verzoek van de clieÈnten van een van hen. De verwijzing naar
de Swift regeling in de overeenkomsten met clieÈnten schept immers de
verwachting dat de bank deze regelen van gebruikelijk professioneel gedrag
zal naleven. Anders dan verder gesteld (zie nr. 235) met betrekking tot
sommige andere regelen van Soft Law, blijft de materie hier van contractuele
aard.
OPDRACHT VAN DE NOTIFICERENDE BANK Ð Strekt de bevoegdheid van de
notificerende bank zich uit niet enkel tot de kennisgeving van de kredietopening, doch tevens tot het in ontvangst nemen van de documenten en de
beoordeling van de conformiteit van deze met de kredietbrief? In de annotatie (Brussel 10 december 1996, T.B.H. 1997, 772, noot J.P. Buyle en X.
Thunis) wordt op deze vraag bevestigend geantwoord. Het vraagstuk heeft
een oplossing gekregen in art. 10 c van de URU 500, vermits aldaar de
bevoegdheid van de notificerende bank Ð luidens de nieuwe terminologie de
,,aangewezen bank'' Ð uitdrukkelijk wordt omschreven onder uitsluiting
van de bevoegdheden inzake betalen of negotieÈren van de documenten. Men
kan aanvaarden dat een kennisgeving aan deze bank daarom nog geen
kennisgeving aan de kredietopenende bank inhoudt.
DOCUMENTAIR KREDIET Ð RAADGEVINGSPLICHT VAN DE BANK Ð De
kredietopenende bank die een kredietnemer voorstelt een documentair krediet te openen, is aansprakelijk zo zij de opdrachtgever niet voldoende inlicht
betreffende de voorwaarden van het krediet, en zo nodig, hem niet om
bijkomende instructies vraagt.
De bank is tekort geschoten in haar informatieplicht wanneer zij de opdrachtgever een verouderd formulier voorlegt waarin melding wordt gemaakt van verzekeringspolissen die niet alleen niet overeenstemden met
de laatste stand van de praktijk, maar daarenboven afweken van de instructies van de opdrachtgever daar de verzekerde dekking aanzienlijk beperkter
was, onder meer daar het diefstalrisico niet was gedekt.
Als gespecialiseerd professioneel van de kredietverlening moet de bank de
essentieÈle verschillen kennen inzake de verzekeringspolissen die zij aan haar
klieÈnteel aanbiedt aan de hand van de door haar voorgelegde formulieren.
49.
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Evenwel is ook de opdrachtgever aansprakelijk nu hij onvoldoende gecontroleerd heeft of de benaming van de verzekeringspolis, zoals vermeld op de
kredietbrief, overeenstemde met de omschrijving in de opdracht aan de bank
(Rb. Nijvel 21 juni 1994, T.B.H. 1995, 1050, noot J.P. Buyle en X. Thunis).
De aansprakelijkheid van beide partijen werd verdeeld in de verhouding twee
derden Ð een derde.
UITVOEREND BESLAG Ð Wanneer in het kader van een documentair
krediet de opdrachtgever bewarend beslag heeft laten leggen in handen
van de bank, kan men de bank geen fout verwijten wanneer zij in een
uitvoerig gemotiveerde akte derdenverzet heeft aangetekend en alle nodige
stappen heeft ondernomen om de beslagleggende opdrachtgever er van te
overtuigen dat hij zonder rechtmatig belang optrad en zich aan misbruik
schuldig maakte. De bank heeft aldus haar taak van raadgever van de
opdrachtgever naar behoren uitgevoerd (Brussel 21 maart 1995, A.J.T.
1996-97, 201, noot C. Van der Elst).
Indien de opdrachtgever ten onrechte het beslag heeft gehandhaafd, zal enkel
hij Ð niet de bank Ð ten opzichte van de begunstigde tot schadevergoeding
worden veroordeeld. Een schadevergoeding werd toegekend, berekend tegen
de wettelijke rentevoet in BEF, op de onbetaald gebleven som tot op de
datum van de opheffing van het beslag.
UITVOEREND BESLAG Ð Verwijzend naar artikel 3 URU, krachtens de
overeenkomst van de partijen van toepassing, had het hof van beroep te
Brussel (Brussel 30 juni 1992, niet gepubliceerd; argument uit het arrest
Cass. genomen) geoordeeld dat ,,het documentair krediet inhoudt dat er een
autonome en vaste verbintenis tot betaling tegen afgifte van documenten
voorligt, die door de bankier jegens de verkoper rechtstreeks en onherroepelijk is aangegaan, waaraan de opdrachtgever geen afbreuk kan doen door zich
te beroepen op een schuldvordering, die op de niet-uitvoering van het
oorspronkelijk contract berust of die zelfs hieraan vreemd is, teneinde beslag
te leggen op de garantie, te weten het documentair krediet''.
Het beroepsarrest oordeelt dat de opdrachtgever, krachtens de tussen partijen
gesloten overeenkomst, geen uitvoerend beslag onder derden op het documentair krediet kon leggen, daar zodanige maatregel de autonome, rechtstreekse en onherroepelijke, op haar verzoek genomen verbintenis van de
opdrachtgever jegens de begunstigde, krachteloos zou maken.
Het cassatieberoep tegen dit arrest werd niet gesteund op voormelde argumentering. Het betrof daarentegen de onverenigbaarheid van een beding van
onbeschikbaarheid met de bepalingen van artikelen 7 en 8, Hypotheekwet en
sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek, inzonderheid de artikelen 1539 en 1543.
Het Hof van Cassatie (Cass. 23 juni 1994, R.W. 1994-95, 564, noot E. Dirix;
L. Simont, ,,Saisies en matieÁre de creÂdits'', Bank Fin. 1995, 107) oordeelde
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dat noch de artikelen 7 en 8 Hypotheekwet van 1851, noch aangehaalde
bepalingen van het Gerechtelijk wetboek verhinderen dat een overeenkomst,
in casu een documentair krediet, tot gevolg heeft dat de schuldvordering van
de begunstigde onbeschikbaar is.
Het standpunt van het hof is gegrond: de vordering van de begunstigde op
grond van het documentair krediet blijft immers niet buiten het bereik van de
andere schuldeisers (in die zin ook de annotatie van Dirix, die verder het
geval vermeldt waarin de opdrachtgever zijn vordering aan een derde zou
overdragen; de cessionaris zal deze vordering meteen nemen in de toestand
zoals hij deze van de cedent heeft verkregen; B. De Vuyst, ,,Documentaire
kredieten'', in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1991, 95-96; vergelijk verder
inzake onafhankelijke garanties nr. 59). Enkel de opdrachtgever kan niet met
de ene hand geven wat hij met de andere poogt terug te nemen.
Dit arrest sluit aan bij de heersende opvatting in BelgieÈ (zie L. Simont,
,,Misbruik bij documentair krediet'', T.P.R. 1986, 98 e.v.; G. de Leval,
,,Saisies et droit commercial'' in Les creÂanciers et le droit de la faillite,
Brussel, Bruylant, 1983, 307; J. Van Ryn en J. Heenen, Principes de droit
commercial, deel IV, Brussel, Bruylant, 1988, 501; B. De Vuyst, ,,Documentaire kredieten'', in A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1981, 95; H. Braeckmans,
,,Bankrekeningen, betaal- en kredietverrichtingen'' in Handels- en Economisch Recht, deel IB, Brussel, Story-Scientia, 1989, 616) en bij de vaststaande
cassatierechtspraak in Frankrijk (Cass. 14 oktober 1981, D. 1982, 303, noot
M. Vasseur; J.C.P. 1982, 19815, noot Gavalda en Stoufflet; Cass. 7 oktober
1987 en 24 november 1987, D. 1988, 265, noot M. Vasseur).
TOEPASSELIJK RECHT Ð Ten aanzien van een documentair krediet geopend door een Belgische bank, in opdracht van een Belgische kredietnemer,
ten voordele van een Ierse exporteur van vis, achtte een Belgische rechtbank
zich bevoegd nu artikel 4 van het Verdrag van Rome (EVO) de rechtsorde
aanwijst van het land waarmede de overeenkomst het nauwst is verbonden.
Inzake documentair krediet is de kenmerkende prestatie de kredietverlening:
het documentair krediet is derhalve het nauwst verbonden met de Belgische
rechtsorde, nu de opdrachtgever het krediet in BelgieÈ had genegotieerd, en de
betaling op zicht aan de kassen van de Belgische bank werd bedongen (Gent
8 januari 1998, A.J.T. 1998-99, 919, noot R. Steennot).
DOCUMENTAIR KREDIET Ð BEVOEGDE RECHTBANK Ð ART. 5, 1o EEX Ð
In het kader van een scheepsbevrachtingovereenkomst, waren partijen overeengekomen de vrachtprijs gedeeltelijk te betalen door middel van een
documentair krediet dat door een Duitse bank ten voordele van de Belgische
scheepsagent werd geopend.
Na weigering van betaling dagvaardt de scheepsagent zowel zijn Duitse
opdrachtgever als de Duitse kredietopenende bank. De bevoegdheid van de
rechtbank te Antwerpen werd betwist.
53.
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Gelet op diens gedeeltelijke betaling, was de bevoegdheid van de rechtbank
te Antwerpen ten aanzieno van de Duitse opdrachtgever niet voor betwisting
vatbaar: luidens art. 5, 1 EEX kan worden gedaagd voor het gerecht van de
plaats ,,waar de verbintenis is of moet worden uitgevoerd'', zodat de rechtbank te Antwerpen onmiskenbaar bevoegd was.
In de vordering van de scheepsagent tegen deoDuitse kredietopenende bank
rees de vraag of de regeling van art. 5, 1 , inzake ,,verbintenissen uit
overeenkomst'' ook toepasselijk geacht kon worden op de verbintenis van
de bank op grond van een documentair krediet. Immers, zo werd betoogd,
steunt de verbintenis van de bank op een eenzijdige wilsverklaring. De
rechtbank (Kh. Antwerpen 29 juni 1994, T.B.H. 1995, 429, noot
M. Claeys) oordeelde dat art. 5, 1o EEX toegepast kon worden op deze
verbintenis van de bank, ofschoon zij in de hoofdzakelijk Belgische doctrine
meestal wordt aangeduid als steunend op een eenzijdige wilsuiting. Immers
de vordering uit documentaire kredieten moet, luidens de rechtbank worden
gezien als een ,,vordering ten aanzien van verbintenissen uit overeenkomst'',
gezien zij kadert in ,,het geheel van de contractuele relaties die zelf aan de
eenzijdige verbintenis in kwestie de nodige zin en betekenis verlenen''. In de
annotatie bij dit vonnis wijst M. Claeys er op dat de omschrijving van deze
verbintenis als eenzijdige wilsverklaring niet algemeen wordt aanvaard.
Bovendien oordeelt de rechtbank dat men het geheel van de relaties kon
omschrijven als zijnde van contractuele aard (zie ook R. Steennot, ,,Internationaal privaatrechtelijke problemen bij documentair krediet'', Bank Fin.
1999, 210). De vraag van de eenzijdige aard van de verbintenis van de
kredietopenende bank heeft immers hoofdzakelijk betrekking op de afwezigheid van vereiste van aanvaarding. Ook voor aanvaarding neemt men aan
dat de bank haar verklaring niet kan intrekken. Of hiertoe een eenzijdige
wilsverklaring noodzakelijk is kan worden betwijfeld: de begunstigde kan
immers geacht worden van bij de overeenkomst met de opdrachtgever de
conforme kredietopening te aanvaarden. Trouwens, waarom zou hij weigeren nu de verrichting geheel tot zijn voordeel strekt. Men zal dan ook
begrijpen waarom in bepaalde rechtsorden deze verbintenis wordt aangeduid
als een verklaring die geen aanvaarding behoeft (§ 151 B.G.B.: H.P. Schwintowski en F. SchaÈfer, Bankrecht, KoÈln, Carl Heymans, 1997, 744).
Eens art. 5, 1o toepasselijk werd geacht, rees de vraag waar de verbintenis
diende uitgevoerd te worden. Hiertoe was een interpretatie van de werking
van het documentair krediet nodig, waarvoor beroep diende gedaan te
worden op de collisieregels, zoals vervat in het Romeverdrag, in casu
art. 4, waarin het land wordt aangewezen waarmede de overeenkomst het
nauwst verbonden is. De nauwste band wordt vermoed te bestaan met het
land waar de partij, die de meest kenmerkende prestaties levert, gevestigd is.
De rechtbank oordeelde dat de meest karakteristieke prestatie in het documentaire krediet bestaat in het openen van het krediet en het verrichten van
de gevraagde betaling van zodra de documenten worden overgemaakt. In
casu betekent dit dat het Duitse recht van toepassing was, aangezien de
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vestigingsplaats van de schuldenaar van de meest karakteristieke prestatie in
Duitsland te situeren was. Het Duitse recht bepaalt derhalve waar de plaats
van uitvoering gelegen is.
Terecht brengt M. Claeys kritiek uit op de formulering die hierbij werd
gevolgd door de rechtbank: deze had enkel de verhouding begunstigde Ð
bank dienen te ontleden waarbij de enige prestatie deze is die door de bank
werd beloofd (zie ook R. Steennot, o.c. 215). Ook op grond van deze
redenering was het Duitse recht van toepassing.
Het is heersende mening dat voor wat betreft de verbintenis van de bank tot
de begunstigde, het recht van het land waar de bank gevestigd is, van
toepassing is.
Als bijzondere omstandigheid moet worden vermeld dat de Duitse bank in
BelgieÈ beroep had gedaan op een lokale bank teneinde het krediet te
adviseren. Naar Duits recht werd geoordeeld dat deze tussenkomst niets
wijzigt aan de plaats van uitvoering van de overeenkomst (D. Schefold, Zum
IPR des Dokumenten-Akkreditivs, IPRax 1990, 23).
Per slotsom leidde odeze redenering er evenwel toe dat de Duitse bank, op
grond van art. 5, 1 EEX niet voor de Belgische jurisdicties kon worden
opgeroepen.
DOCUMENTAIR KREDIET Ð WEERSLAG OP DE KOOP VERKOOP Ð Het hof
van beroep te Gent (Gent 13 maart 1998, A.J.T. 1998-99, 273) besliste dat in
een geval van een internationale koop, de verkoopovereenkomst niet tot
stand is gekomen indien de partijen niet ook een akkoord hadden over de
betalingsmodaliteiten. In casu had de koper zijn akkoord gegeven over de
voorgestelde prijs, en hadden partijen bepaald dat binnen de tien dagen een
documentair krediet zou worden geopend. Een Belgisch bijkantoor van een
buitenlandse bank had het krediet geopend.
Deze beslissing wekt verwondering: de verbintenis van de koper het documentair krediet te openen bleek immers nageleefd, eens het krediet werd
geopend. De contractuele voorwaarde was derhalve nageleefd. Overeenkomstig art. 1583 B.W. is er een koop-verkoop van zodra de partijen akkoord zijn
over de koopwaar en de prijs. De betalingsmodaliteiten behoren hiertoe in
beginsel niet. Dit klemt te meer nu, naar ruim verspreide opvatting in BelgieÈ,
het documentaire krediet op grond van een eenzijdige wilsverklaring tot
stand komt.
Vermoedelijk is het Hof onder de indruk gekomen van het feit dat de
partijen, tijdens en na de daaropvolgend procedure, opnieuw de onderhandelingen hebben geopend en zij hierbij geen akkoord konden bereiken (zie
ook hoger nr. 1).
55.
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Zelfstandige garanties

ONDERSCHEID BORGTOCHT EN GARANTIE Ð Is een garantie en geen
borgtocht, de garantie die de begunstigde kan afroepen mits loutere voor56.
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legging van een verklaring van de door hem geleden schade voortvloeiend
uit de wanprestatie van de opdrachtgever, en zonder dat deze schade bewezen wordt (Brussel 21 november 1997, T.B.H. 1998, 851, noot J.P. Buyle
en M. Delierneux; Zie in dezelfde zin: Rb. Antwerpen 16 januari 1997, R.W.
1998-1999, 679).
De bank kan zich niet beroepen op de manifest abusieve aard van de afroep
op grond van een verklaring van de geleden schade, nu de uitvoering van de
garantie niet afhankelijk kon worden gemaakt van een onderzoek van de al
dan niet getrouwe uitvoering van de overeenkomst. Daarom ook kan de
overeenkomst tussen opdrachtgever en begunstigde van de garantie, welke
overeenkomst de valutaverhouding uitmaakt van de gehele garantieverhouding, niet in aanmerking worden genomen ter uitlegging van de garantie (Kh.
Brussel 5 februari 1996, R.W. 1996-1997, 1263; vgl. verder Kh. Turnhout
30 oktober 1995, R.W. 1996-97, 328 waar de rechter een in klare termen
gestelde garantie weigerde te interpreteren).
De vraag wanneer een waarborgverbintenis als borgtocht dan wel als garantie moet worden gekwalificeerd (zie hierover E. Wymeersch, ,,Borgtocht en
garantie'', in Liber Amicorum J. Ronse, Brussel, Story-Scientia, 1986, 655670) is het voorwerp van een uitvoerige bespreking in het vonnis van de
rechtbank van koophandel te Charleroi (Kh. Charleroi 23 april 1997,
J.L.M.B. 1998, 1073). De rechtbank sprak zich uit voor de borgtocht, nu
de garantieverklaringen woordelijk naar de borgtocht verwezen. Zij wees
terecht de door sommige auteurs onderschreven verklaring af, naar luid
waarvan de clausule ,,op eerste verzoek'' kenmerkend is voor de garantie.
Zoals de rechtbank opmerkt kunnen ook borgstellingen, en in feite alle
verbintenissen op eerste verzoek worden bedongen.
De rechtbank legde de vinger op het juiste criterium van onderscheid, met
name de zelfstandigheid van de verbintenis van de garant, en de er mee
samenhangende niet-tegenwerpelijkheid van excepties, waartoe door de
partijen klaarblijkelijk niet werd besloten. Derhalve diende de verbintenis
voor accessoir te worden gehouden, en stond de bank in niet voor haar eigen
schuld, doch voor de schuld van de ander. De overeenkomst werd daarom
terecht als borgtocht gekwalificeerd (aldus ook Antwerpen 28 november
1995, R.W. 1996-97, 359 in een zaak die een borgtocht aanbelangde).
Deze beslissing neemt terecht stelling op de nog ruim verspreide gedachte
dat de eerste verzoeksclausule kenmerkend is voor de bankgarantie: het
betreft hier slechts een modaliteit van de verbintenis, niet een wezenskenmerk ervan. De rechtspraak (zie in BelgieÈ: Kh. Brussel 15 november 1984,
T.B.H. 1985, 569; Kh. Brussel 16 mei 1991, J.T. 1991, 701. Vgl. in Duitsland: BGH 2 mei 1979, BGHZ 1974, 244; BGH 24 januari 1983, NJW 1984,
923; E. Wymeersch, ,,Garanties op eerste verzoek'', T.P.R. 1986, 487-488.
Zie voor de interpretatiemoeilijkheden die aldus kunnen ontstaan: E. Dirix,
,,Variaties op de borgtocht'', noot onder Cass. 16 december 1994, R.W.
1995-1996, 324; zie verder: R. Van Ransbeeck, ,,De borgtocht op eerste
verzoek. Een geldige rechtsfiguur?'', T.B.B.R. 1998, 173-194; J.F. Romain,
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,,Principes d'interpreÂtation et de qualification des garanties indeÂpendantes aÁ
premieÁre demande'', T.B.B.R., 1989, 429-447) heeft erkend dat ook de
borgtocht op eerste verzoek kan worden bedongen. Dit leidt tot een wijziging
in de procespositie en tot omkering van de bewijslast, niet tot een wijziging
van de aard van de verbintenis.
Een andere analyse treft men aan in een vonnis van de rechtbank van
koophandel te Antwerpen (Kh. Antwerpen 8 december 1995, T. Not. 1997,
280; in dezelfde zin: Kh. Brussel 10 januari 1992, T.B.H. 1993, 1052; in de
noot F. Bouckaert, T. Not. 1997, 280, wordt kort ingegaan op de IPR
aspecten; zie hierover N. Horn en E. Wymeersch, ,,Bank-Guarantees, Standby letters of credit and performance bonds in international trade'', in Horn
(Ed.), The Law of International Trade Finance, 1989, 455). Hier werd de
rechtsverhouding gekwalificeerd als borgtocht Ð onder meer op grond van
de onjuiste bevinding dat het voorrecht van uitwinning (art. 2021 B.W.)
essentieel is voor de kwalificatie als borgtocht. De eerste verzoeksclausule
werd gelezen als deze waarbij de schuldenaar eerst tot betaling gehouden is,
nadat is vastgesteld dat hij tot de schadevergoeding gehouden is. Men ziet
niet in wat een dergelijke ,,eerste verzoeksclausule'' zou toevoegen aan de
betaalplicht van een schuldenaar die werd veroordeeld tot een door hem
verschuldigde schadevergoeding.
Een analoog vraagstuk treft men aan in een vonnis van de burgerlijke
rechtbank te Antwerpen (Rb. Antwerpen 16 januari 1997, R.W. 19981999, 679). De als borg aangeduide garant had zich verbonden voor een
verbintenis die kennelijk los stond van de schuld van de opdrachtgever: deze
schuld kon tussen partijen worden gewijzigd, zonder dat de garantie hierdoor
werd getroffen; de afroep kon geschieden op louter voorlegging van een
document, waarvan de inhoud tussen partijen niet zou worden betwist. De
artikelen 2036 en 2037 B.W. werden met andere woorden buiten werking
geteld. Uit ontleding van de clausules kon enkel worden afgeleid dat de
partijen, niettegenstaande de onjuiste bewoordingen, een zelfstandige waarborgverbintenis hebben bedoeld.
In een vonnis van Brussel (Kh. Brussel 15 december 1992, T.B.H. 1993,
1055, noot Delierneux) wordt gesteld dat de garantie niet eisbaar is nu de
begunstigde bij de afroep niet verwezen had naar de verbintenis die niet
deugdelijk werd uitgevoerd. Uit de garantievoorwaarden, zoals vermeld in
het vonnis kon een dergelijke verplichting niet worden afgeleid. Ofschoon
partijen voorwaarden kunnen stellen op grond waarvan de garantie eisbaar is
gesteld, en onder meer kunnen eisen dat aangeduid wordt dat de valutaovereenkomst gebrekkig is uitgevoerd, is een dergelijke verwijzing naar de
wanprestatie kenmerkend voor een borgstelling, niet voor de garantie. Of een
garantie dan wel een borgtocht voorligt, zal afhangen van de vraag of bewijs
van wanprestatie moet worden geleverd (in dat geval is het borgtocht) dan
wel of louter formeel beweerd moet worden dat er wanprestatie is (in welk
geval garantie de juiste kwalificatie is) (zie Brussel 26 juni 1992, T.B.H.
1994, 51, noot P. Lefebvre).
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GARANTIE Ð KENNELIJK MISBRUIK BIJ DE AFROEP Ð De rechtscolleges
zijn terecht zeer streng inzake de toepassing van het kennelijk misbruik
inzake de afroep van de garantie. De wezenskenmerken van de zelfstandige
garantie als zekerheidstechniek zouden bij een lakse beoordeling miskend
worden, en de bruikbaarheid ervan op de helling gezet. In een vonnis werd
het betaalverbod geweigerd op grond van de overweging dat dit zou neerkomen op het opleggen van bijkomende voorwaarden inzake de afroep van
de garantie (Kh. Antwerpen 9 februari 1994, R.W. 1993-94, 1276) wat,
onverminderd de zelfstandige aard van de garantie, niet mogelijk is in het
licht van de wilsautonomie van de partijen.
In een geval waarin de garantie betrekking had op de vergoeding, verschuldigd
in het kader van de waarborgen verstrekt bij een aandelenoverdracht zonder
voorafgaande ,,due diligence'', oordeelde de rechtbank van koophandel te
Kortrijk (Kh. Kortrijk 21 oktober 1996, R.W. 1996-97, 1147) in een uitvoerig
gemotiveerd vonnis, verwijzend o.m. naar een arrest van Brussel (Brussel,
26 juni 1992, T.B.H. 1994, 51), dat kennelijk misbruik bij de afroep enkel kan
worden aanvaard als het misbruik ,,zonneklaar'' is, wat inhoudt dat niet vereist
is dat de schuldvordering onbetwistbaar of onbetwist is (aldus ook Brussel
7 juni 1995, R.W. 1995-96, 1239, waar terecht wordt gesteld dat het enkele feit
dat er een betwisting is tussen partijen niet volstaat om de opschorting van de
garantie te bevelen. (Zie ook: G. Schrans, ,,Nieuwe regels voor documentaire
kredieten en autonome garanties'' in Handels-, Economisch- en Financieel
Recht, Gent, Mys & Breesch, 1995, 328; F. T'Kint en W. Derijcke, ,,La
garantie indeÂpendante aÁ l'ombre des apparences'', in: Hommage aÁ J. Heenen,
Brussel, Bruylant, 1994, 465-467). Het misbruik moet aanwijsbaar zijn op het
eerste zicht, zonder grondig onderzoek van de zaak. Het misbruik bij de afroep
mag overigens slechts betrekking hebben op de garantieverhouding, niet op de
onderliggende overeenkomst. Het is immers met een garantie niet verenigbaar
dat de rechter zich met het geding ten gronde inlaat.
In een geval waarin de garantie werd gesteld met betrekking tot de stipte
betaling van de koopprijs, oordeelde de rechtbank te Brussel (Rb. Brussel
3 september 1993, T.B.H. 1994, 1133: beroep ingesteld) dat de afroep van de
garantie een kennelijk misbruik uitmaakte, nu de koopsom met een vertraging van 17 dagen betaald is geworden. De garantie was bedongen tot
waarborg van een schadebeding, dat verschuldigd was indien de koper niet
tijdig een borgtocht tot waarborg van de koopprijs had geleverd. Hij slaagde
daar niet in op de vervaldag, doch met een vertraging van enkele dagen, eerst
voor nagenoeg de gehele koopsom, daarna voor de gehele prijs. De verkoper
had inmiddels de garantie afgeroepen en eiste betaling van de koopsom. De
rechtbank was van oordeel dat nu het gehele geschil ten gronde aan haar
werd voorgelegd zij de eis in betaling van de garantie diende af te wijzen. Zij
vond dat de afroep een kennelijk misbruik uitmaakte, en woog de schadevergoedingsplicht van de koper die voor de garantie diende in te staan, af
tegen de schade van de verkoper die zijn bankwaarborg met enkele weken
vertraging had ontvangen.
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De grondslag waarop deze beslissing berust, overtuigt niet. De garantie is
immers verschuldigd los van de verbintenis waarnaar zij verwijst, en derhalve los van de omvang van de schade waarop zij, vanuit economisch
oogpunt betrekking heeft. Indien de rechtbank de logica van de garantie
had willen volgen had zij eerst tot de betaling van de garantie veroordeeld,
om daarna de koper in staat te stellen die sommen terug te vorderen waarvoor
de verkoper geen schade kon bewijzen. De bewijslast wordt dan omgekeerd
en gelegd bij de koper, opdrachtgever van de garantie, wat behoort tot de
wezenskenmerken van de garantie. Men kan deze redenering omslachtig
vinden: zij wordt nochtans ook toegepast inzake aansprakelijkheid van de
bank bij het leveranciersdisconto (voor dit laatste zie: D. Blommaert, ,,De
aansprakelijkheid van de kredietverlener in het kader van een leveranciersdiscontokrediet'', noot onder Antwerpen 21 februari 1995, A.J.T. 1995-1996,
17-18; J. Colaes, ,,Leveranciersdisconto Ð bankiersaansprakelijkheid Ð
bewijslast'', noot onder Kh. Charleroi, 17 september 1980, Bank Fin.
1982, 527-543).
De beweerde nietigheid van de valutaverhouding kan door de bank niet
worden ingeroepen om haar garantieverbintenis niet uit te voeren (Luik,
15 september 1995; 20, R.P.S. 1995, 416, T.R.V. 1995, 684; zie in dezelfde
zaak: Kh. Namen 12 september 1994, T.B.H. 1995, 67). Een in rechte
vastgestelde nietigheid kan wel een betalingsweigering verantwoorden, gezien de afroep alsdan manifest abusief kan worden geacht.
GARANTIE Ð VOORWAARDEN VAN AFROEP Ð GLIJDENDE GARANTIE Ð De
afroep van de garantie is tijdig wanneer hij door de begunstigde werd
verstuurd voÂoÂr de vervaldatum, althans indien de garantiebrief verklaarde
dat hij voÂoÂr die datum moest zijn verstuurd, en niet ontvangen, zoals de bank
had kunnen bedingen (Brussel 21 november 1997, T.B.H. 1998, 851, noot
J.P. Buyle en M. Delierneux).
De rechtbank loste het vraagstuk van de effectiviteit van een kennisgeving op
aan de hand van de interpretatie van de verklaring van de partijen. Eenzelfde
resultaat kon worden bereikt aan de hand van de algemene leer inzake
kennisgeving, zoals door het Hof van Cassatie herhaaldelijk beslist, onder
meer inzake kennisgeving bij brief (Cass. 16 juni 1960, Pas. 1960, I, 1190).
Inzake ,,glijdende garanties'' die afroepbaar zijn op opeenvolgende tijdstippen van uitvoering van de valutaverhouding, moet de afroep in beginsel
plaatsgrijpen overeenkomstig de in de garantiebrief gestelde stappen van
uitvoering (Kh. Brussel 15 december 1992, T.B.H. 1993, 1055, noot
J.P. Buyle en X. Thunis). Dit geldt ook bij verlenging van de afroeptermijn.
In enkele vonnissen wordt deze problematiek aangesneden. Verwijzend naar
de U.R.G werd gesteld dat indien een garantiebrief een vervaldatum vermeldt en een feit dat als vervaldatum wordt voorgesteld, enkel eerstgenoemde in acht mag worden genomen (Kh. Brussel 15 december 1992,
T.B.H. 1993, 1055, noot J.P. Buyle en X. Thunis). Meer genuanceerd was
een vonnis waarin op grond van de bewoordingen van de kredietbrief de
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garantie geacht werd voor het geheel te verstrijken bij de definitieve oplevering, ofschoon zij voor de helft eisbaar werd gesteld op de voorziene datum
van voorlopige oplevering en voor de helft op die van de definitieve oplevering (Kh. Brussel 10 januari 1992, T.B.H. 1993, 1052, noot J.P. Buyle en
X. Thunis).
GARANTIE Ð SCHULDVERGELIJKING Ð Luidens een vonnis van de rechtbank van koophandel te Charleroi (Kh. Charleroi 8 september 1992, J.L.M.B.
1993, 892, noot J.P. Buyle) kan de garant de schuldvergelijking inroepen
tegenover de begunstigde, op grond van een vordering waarover hij beschikt
tegenover de begunstigde bij voorbeeld op grond van de overname van een
vordering van de opdrachtgever op de begunstigde, die onder meer het
gevolg kan zijn van een overdracht van factuur die de opdrachtgever lastens
de begunstigde heeft uitgeschreven.
Deze beslissing heeft tot gevolg dat een van de belangrijke aspecten van de
garantie, met name de waarborgfunctie in de verhouding tussen begunstigde
en opdrachtgever, wezenlijk wordt gewijzigd. De doelstelling van de garantietechniek bestaat er in de begunstigde in het bezit te stellen van een met een
deposito equivalente vordering tegen een solvabele derde partij, in casu een
bank, teneinde aldus het gesprek met de opdrachtgever te kunnen aanvatten
en dit met omkering van de bewijslast. Indien men aanvaardt dat deze
vordering van de begunstigde lastens de bank teniet wordt gedaan door
schuldvergelijking, komt deze waarborgfunctie in gevaar. Men zou hierbij
onderscheid maken tussen de vorderingen die afkomstig zijn uit de valutaverhouding, en andere vorderingen waarover de bank tegenover de begunstigde beschikt. Enkel vorderingen die effen, eisbaar en onbetwist zijn
kunnen hiervoor in aanmerking komen. De schuldvergelijking werkt krachtens de wet zelf en brengt de vernietiging van de wederkerige schulden
teweeg op het ogenblik dat zij beide samen bestaan (Cass. 24 april 1997,
T.B.H. 1997, 571). Doch dit betekent niet dat de wettelijke schuldvergelijking van openbare orde zou zijn, en door de partijen niet ter zijde kan worden
gesteld (Cass. 7 maart 1929, Pas. 1929, I, 121; vgl. Cass. 19 februari 1979,
Arr. cass. 1979, 722; zie verder De Page, d. III, nr. 619, 594).
In het geval van de schuldvergelijking die wordt ingeroepen door de garant
tegenover de begunstigde van een garantie zal onderscheid worden gemaakt
naargelang de schuldvergelijking betrekking heeft op de vorderingen die
afkomstig zijn uit de valutaverhouding, en andere vorderingen waarover de
bank tegenover de begunstigde beschikt. In elk geval wordt betwist of
schuldvergelijking toegelaten is (zie hierover R.F. Bertrams, Bank Guarantees in International trade, 246 e.v., die verwijst naar de rechtspraak in
diverse landen.
Zo de vordering waarvoor de compensatie wordt ingeroepen, afkomstig is
van de opdrachtgever van de garantie, en meer nog, afkomstig is uit de
valutaverhouding zelf, wordt veelal aangenomen dat geen schuldvergelijking
toegelaten is (zie de rechtspraak in uiteenlopende zin geciteerd
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door Bertrams, o.c. p. 249, en door J.P. Buyle noot, bij Kh. Charleroi
8 september 1992, J.L.M.B. 1993, 892). In dit geval mag de overdracht niet
tot gevolg hebben dat de garantietechniek, die een essentieÈle voorwaarde was
voor de contractsluiting in de valutaverhouding, door de opdrachtgever lam
wordt gelegd. Dit zou een in hoofde van de opdrachtgever ongeoorloofd
,,venire contra proprium factum'' uitmaken. De motivering is dezelfde als
diegene die wordt aanvaard in het geval van beslag door de opdrachtgever op
de garantievordering (vergelijk inzake documentair krediet hoger nrs. 51 en
52). Aldus mag de schuldvergelijking bij voorbeeld niet tot gevolg hebben
dat de begunstigde de excepties uit de overgedragen vordering niet meer zou
kunnen tegenwerpen.
De verwerving van de vordering door de bank, die zelf de garantie heeft
uitgeschreven mag er niet toe leiden dat de garantietechniek effectief niet
meer in werking kan worden gesteld. De bank die zich op dit geval van
schuldvergelijking beroept zou het gehele stelsel van risico-allocatie dat aan
de grondslag ligt aan de contractsverhoudingen met derden-garanties eenzijdig wijzigen, zowel wat betreft de liquiditeitspositie van de begunstigde,
zijn zekerheid in de verhouding tot de opdrachtgever, en de daarbij horende
omkering van de bewijspositie, als wat de zekerheidsfunctie van de garantie
in het algemeen betreft. Immers, tot wat dient de garantie nog als tijdens de
uitvoering van de opdracht de opdrachtgever Ð die vanzelfsprekend vorderingen heeft op de begunstigde Ð deze op elk ogenblik kan lam leggen
door de bank Ð in de regel zijn kredietgever Ð te bewegen vorderingen op
de begunstigde over te nemen?
De begunstigde kan overigens bedingen dat geen schuldvergelijking met
deze vorderingen toelaatbaar zal zijn. De garantiebrief zal dan deze voorwaarden uitdrukkelijk bevatten. Dit blijkt weinig frequent voor te komen. De
Uncitral regelen inzake garanties verbieden de schuldvergelijking, doch niet
de URG (art. 18, Unicitral regelen, Zie Bertrams, o.c., p. 371 voor de tekst. In
dezelfde zin, op grond van de principes en functies van het documentaire
krediet, Trib. 1eÁre Ins. GeneÁve 3 december 1987, D. 1988, 184 noot Vasseur).
Doch ook ten aanzien van de vorderingen die afkomstig zijn uit andere
rechtsbetrekkingen dan de valutaverhouding moet de schuldvergelijking
worden geweerd. Immers de doelstelling van de garantie bestaat er in de
begunstigde een verhaalmiddel ter hand te stellen dat gelijke kenmerken
vertoont met een deposito in diens handen. Hiermede wil men niet enkel de
vlotte uitvoerbaarheid verzekeren, maar ook de omkering van de procespositie in de verhouding tussen begunstigde en opdrachtgever. Indien de bank
eenzijdig, door de schuldvergelijking in te roepen op grond van een vordering die zij van een derde heeft verworven, de rechtspositie van de begunstigde wijzigt, zal zij tekortkomen aan de belofte Ð en aan de zekerheid Ð
die zij de begunstigde heeft verschaft. Derhalve kan men stellen dat de bank,
die een garantie uitschrijft, zich krachtens het wezen van de garantieverbintenis er toe heeft verbonden geen schuldvergelijking tegen de begunstigde
in te roepen.
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GARANTIE Ð REGRES Ð In het regres tegen de opdrachtgever van een
garantie heeft de bank moeten vaststellen dat zij de garantie had verlengd
zonder vernieuwde instructie van de opdrachtgever: derhalve heeft zij logischerwijze geen verhaal tegen deze laatste. Zij had de verlenging moeten
weigeren, doch zou in dat geval wellicht tot betaling zijn gedwongen (Kh.
Brussel 21 november 1997, T.B.H. 1998, 850).
De bank kan hierbij niet opwerpen dat zij zich zonder voldoende oorzaak
heeft verbonden: de garantieverbintenis van de bank heeft immers een
autonoom bestaan, los van haar relaties zowel met de opdrachtgever als
met de begunstigde. Het zou de garantie van haar functie beroven indien de
bank zich zou kunnen beroepen op excepties uit haar relatie met de opdrachtgever.
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H.

Consumentenkrediet

1. Toepassingsgebied Wet Consumentenkrediet

61. TERRITORIAAL TOEPASSINGSGEBIED Ð De Wet Consumentenkrediet is
niet van toepassing op een overeenkomst gesloten door een consument die
zijn gewone verblijfplaats niet in BelgieÈ had op het ogenblik van de sluiting
van de overeenkomst; aangezien de kredietovereenkomst werd gesloten op
de buitenlandse zetel van de kredietgever werd aanvaard dat de overeenkomst niet kon zijn voorafgegaan door een bijzonder voorstel of reclame in
BelgieÈ (Arrondrb. Brussel 4 mei 1992, J.L.M.B. 1992, 1032).
Indien de consument zijn woonplaats in het buitenland heeft, dient de gevatte
rechter en niet de Arrondissementsrechtbank
zijn bevoegdheid te onderzoeken in het kader van artikel 628, 8o Ger. W. (Arrondrb. Gent, 29 maart 1993,
T. Vred. 1995, 226).
TOEPASSINGSGEBIED RATIONE PERSONAE Ð De consument in de zin van de
Wet Consumentenkrediet handelt met een oogmerk dat geacht kan worden
vreemd te zijn
aan zijn handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten
(artikel 1, 1o Wet Consumentenkrediet). De enkele mogelijkheid dat de
kredietnemer met dit oogmerk handelt is voldoende. Hij wordt derhalve
vermoed met privaat oogmerk te hebben gehandeld bij gebrek aan elementen
van tegenbewijs. Het enkele feit dat de persoon die het krediet geniet, een
zelfstandige bestuurder van een vennootschap is, kan de toepassing van de
wet niet uitsluiten (Arrondrb. Brussel 3 oktober 1994, T.B.B.R. 1995 (verkort), 153; Pas. 1994, III, 33).
De Wet Consumentenkrediet eist niet dat de consument uitsluitend handelt
met een oogmerk dat vreemd is aan zijn handels- of beroepsactiviteiten.
Derhalve dient in geval van gemengd gebruik het prioritair gebruik te
worden onderzocht (Arrondrb. Luik, 9 februari 1995, Jaarboek Krediet
1996, 135; zie ook M. Dambre, ,,De bescherming van de consument in de
kredietsector'' in Y. Merchiers (ed.), Consumentenrecht, Brugge, Die Keure,
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1998, (129) 135, nr. 9). De Wet Consumentenkrediet is van toepassing indien
de priveÂ-bestemming overweegt.
Het gedeeltelijke gebruik voor beroepsdoeleinden van het krediet dat tijdens
de overeenkomst aan het licht komt, heeft niet tot gevolg dat het wordt
onttrokken aan het toepassingsgebied van de Wet Consumentenkrediet. Men
dient zich op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst te plaatsen
om te beoordelen of ze al dan niet aan de wet is onderworpen. De voorbereidende werken van de wet wijzen duidelijk op de bedoeling van de
wetgever om het krediet met een gemengde bestemming in het toepassingsgebied van de wet op te nemen, op voorwaarde dat het priveÂgebruik overweegt. Aangezien de ratio legis van de Wet Consumentenkrediet erin bestaat de best mogelijke bescherming te garanderen voor de
consumenten, is het ten slotte aan de rechtbanken het toepassingsgebied
van de wet ruim, zelfs extensief, te interpreteren om de wet haar volledige
uitwerking te laten hebben, in zoveel mogelijk hypotheses, zelfs in ,,grensgevallen'', teneinde de door de wetgever gewenste bescherming een maximale doeltreffendheid te garanderen (Rb. Brussel 6 maart 1997, T.B.B.R.
1998 (verkort), 255).
TOEPASSINGSGEBIED RATIONE PERSONAE Ð HANDELAAR Ð Gelet op het
karakter van openbare orde dat toekomt aan de regels met betrekking tot de
bevoegdheidstoewijzing dient de vrederechter ambtshalve te onderzoeken of
de leningovereenkomst binnen het toepassingsgebied van de Wet Consumentenkrediet valt. Dit is niet het geval indien de kredietnemer op het
ogenblik van de ondertekening van het kredietcontract het beroep van
zelfstandig glazenier uitoefende en het kredietbedrag exclusief bestemd
was voor zijn beroepsactiviteiten. De zaak werd derhalve naar de rechtbank
van eerste aanleg verwezen (Arrondrb. Luik 3 maart 1994, J.L.M.B. 1994,
934)
Wanneer een lening op afbetaling werd aangegaan door een partij die sinds
3 maanden zijn handel heeft beeÈindigd en de kredietovereenkomst geenszins
melding maakt van de uitoefening van een beroep door de kredietnemer, gaat
het om een consumentenkrediet in de zin van de Wet Consumentenkrediet,
zelfs indien het krediet werd aangegaan om schulden af te betalen met
betrekking tot de voorheen uitgeoefende handelsactiviteit (Arrondrb. Luik
21 september 1994, J.L.M.B. 1995, 29, noot G. de Leval, ,,ReÁgles de
compeÂtence en matieÁre de creÂdit aÁ la consommation et de cession de
reÂmuneÂration''; Pas. 1994, III, 21).
Een lening tot aankoop van een personenwagen bestemd voor een kredietnemer die is ingeschreven in het handelsregister zal vermoed worden een
handelsverbintenis te zijn, bij ontstentenis van bewijs dat de lening op
afbetaling vreemd is aan de handel van de kredietnemer en dit ondanks de
vermelding in het contract dat het aan de Wet Consumentenkrediet onderworpen was (Arrondrb. Gent, 25 oktober 1993, T. Vred., 1996, 106; zie ook
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in verband met een krediet dat uitsluitend aan beroepsdoeleinden beantwoordt Arrondrb. Luik 3 maart 1994, J.L.M.B. 1994, 934).
De kredietovereenkomst aangegaan door een kinesist-osteopaat in het kader
van zijn zelfstandige beroepsactiviteiten van bestuurder van een vennootschap vertoont een commercieel karakter, hetgeen de toepassing van de
Wet Consumentenkrediet uitsluit (Vred. St.-Jans-Molenbeek 17 mei 1994,
T. Vred. 1996, 128, noot, bevestigd door Rb. Brussel 9 september 1996,
T. Vred. 1998, 551, noot).
TOEPASSINGSGEBIED RATIONE MATERIAE Ð Volgende twee wettelijke
definities geven het ruime toepassingsgebied ratione materiae van de Wet
Consumentenkrediet aan.
Elke overeenkomst waarbij een kredietgever een krediet verleent of toezegt
aan een consument in de vorm van uitstel van betaling, van een lening, of van
elke andere gelijkaardige betalingsregeling is een kredietovereenkomst in de
zin van de Wet Consumentenkrediet
en valt in principe onder het toepassingsgebied van de wet (artikel 1, 4o Wet Consumentenkrediet). Elke kredietovereenkomst waarbij koopkracht, geld of gelijk welk ander betaalmiddel ter
beschikking wordt gesteld van de consument die ervan gebruik kan maken
door middel van geldopname Ð door gebruik van betaal- of legitimatiekaarten
of op een andere wijze Ð en tot terugbetalingo is gehouden op de datum van
zijn keuze is een kredietopening (artikel 1, 12 Wet Consumentenkrediet).
Het document getiteld ,,ouverture d'avoir'' en ondertekend door de consument, alsook zijn zichtrekening met een debetsaldo van 229.445 frank,
beantwoorden aan de wettelijke definitie van een kredietopening (Vred.
Spa 21 april 1992, Act. dr. 1993, 145).
Wanneer blijkt dat het debetsaldo van de rekening, waarvan de terugbetaling
wordt gevorderd van de consument oploopt tot 166.558 frank en dit het
gevolg is van de uitgifte van cheques, geldopnamen via Mister Cash (en van
het geforceerd openen van de koffer), terwijl slechts een debetstand was
toegestaan ten bedrage van 90.000 frank beschikt
de consument over een
kredietopening in de zin van artikel 1, 12o Wet Consumentenkrediet (Arrondrb. Luik 12 november 1992, Act. dr. 1993, 149).
TOEPASSINGSGEBIED RATIONE MATERIAE Ð BETAALKAART Ð EUROCHEQUEKAART Ð Gewone betaalkaarten vallen onder toepassing van de wet,
wanneer binnen het toepassingsgebied van de wet vallende kredietfaciliteiten
worden toegestaan aan de houder van een rekening waaraan een betaalkaart
is gekoppeld (Arrondrb. Brussel, 2 maart 1992, J.T., 1992, 580; zie ook
Arrondrb. Brussel 7 december 1992, T. Vred. 1993, 128, kritische noot
A. Mahy-Leclercq; Arrondrb. Brussel 7 juni 1993, J.L.M.B. 1994, 302, noot
E. Balate; J.T. 1993, 670).
Een zichtrekening waaraan een eurochequekaart is verbonden die toelaat
gewaarborgde cheques uit te schrijven niettegenstaande zij ongedekt zijn,
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vormt een kredietopening in de zin van de Wet Consumentenkrediet (Arrondrb. Brussel 7 juni 1993, J.T. 1993, 670; J.L.M.B. 1994, 302, noot
E. Balate; Arrondrb. Brussel 25 juni 1993, Cah. dr. jud. 1993, 78; J.T.
1993, 718; D.C.C.R. 1993-94, 469, noot B. De Nayer, ,,La reÂcupeÂration d'un
deÂcouvert sur un compte aÁ vue releÁve-t-elle de la compeÂtence du juge du
paix?'').
Een zichtrekening waaraan een eurochequekaart is verbonden die het mogelijk maakt gewaarborgde en aan de begunstigde betaalbare cheques uit te
schrijven niettegenstaande het gebrek aan provisie, maakt een kredietopening uit die onder de toepassing valt van de Wet Consumentenkrediet.
Wanneer aan een zichtrekening bij een bank een kredietkaart is verbonden
die de houder recht geeft op een kasfaciliteit, maakt die kaart een kredietopening uit en kan zij onder de voorgeschreven voorwaarden onder de toepassing vallen van de Wet Consumentenkrediet (Arrondrb. Luik 1 juni 1995,
J.L.M.B. 1996, 33, noot B.-M., C.; zie ook Rb. Brussel 11 juni 1992, Pas.
1992, III, 84; cf. Kh. Brussel 6 december 1996, T.B.H. 1997, 61; infra nr. 66).
De vordering strekkende tot de terugbetaling van een debetsaldo van 71.797
frank valt niet onder de bevoegdheid van de vrederechter indien het bewijs
niet wordt geleverd dat er een consumentenkredietovereenkomst tussen
partijen bestaat (Vred. Sint-Gillis 24 september 1992, T. Vred. 1993, 127,
met noot).
TOEPASSINGSGEBIED RATIONE MATERIAE Ð KASFACILITEITEN Ð Naast
kasfaciliteiten die het gevolg zijn van een overeenkomst, bijvoorbeeld met
betrekking tot het gebruik van een kredietkaart (zie vorig randnummer)
ontstaan soms situaties waarbij door louter gedogen kasfaciliteiten worden
verleend. Op dit vlak heerst onzekerheid met betrekking tot de mogelijke
toepassing van de Wet Consumentenkrediet. Enerzijds werd gesteld dat de
Wet Consumentenkrediet niet van toepassing is op kasfaciliteiten, gelet op
het gebrek aan instemming en de verschillende ingebrekestellingen die door
de kredietinstelling werden verstuurd (Arrondrb. Gent 18 december 1995,
T. Vred. 1997, 359; zie ook ook Arrondrb. Brussel 25 mei 1992, Act. dr.
1993, 135, kritische noot C. Biquet-Mathieu, ,,Les `faciliteÂs de caisse'
octroyeÂes aux consommateurs titulaires d'un compte aÁ vue et la loi relative
au creÂdit aÁ la consommation'').
De kredietovereenkomst kan nochtans niet enkel consensueel ontstaan, doch
ook bij wijze van zakelijke
overeenkomst doordat de kredietgever krediet
of koopkracht ter be,,verleent'' (artikel 1, 14o Wet Consumentenkrediet)
schikking van de consument stelt (artikel 1, 12o Wet Consumentenkrediet)
(Advies Raad van State, Parl. St., Senaat, 1989-90, nr. 916/1, 171;
M. Dambre, ,,De bescherming van de consument in de kredietsector'', o.c.,
138, nr. 13; zie ook Arrondrb. Aarlen 2 juni 1992, T.B.B.R. 1992, 453;
D. Blommaert en F. Nichels, ,,Kroniek van het consumentenkrediet (19911994)'', T.B.H., 1995, (916) 925-928; H. Braeckmans, ,,Consumentenkrediet
en hypothecair krediet: recente ontwikkelingen'' in C.B.R. (ed.) Actuele
66.
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ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen bank en consument, Antwer-

pen, Maklu, 1994, (141) 152-153, nr. 13).
Indien de bank en de rekeninghouder overeenkomen om de debetstand op een
zichtrekening aan te zuiveren door een betalingsfaciliteit toe te kennen van
tweemaal het salaris, er een akte loonafstand werd ondertekend en de schuldenaar het aan te zuiveren bedrag in maandelijkse afkortingen diende terug
te
betalen, bestaat er een kredietovereenkomst in de zin van artikel 1, 4o Wet
Consumentenkrediet (Arrondrb. Gent 15 april 1996, T. Vred. 1998, 550).
Wanneer de houder van een rekening waaraan een eurochequekaart is
gekoppeld, zich ertoe heeft verbonden zijn kasfaciliteiten waarover hij ten
bedrage van 49.999 frank beschikt, tot drie maanden te beperken, en wanneer
de brief van de bank waarin een debetsaldo van 63.268 frank wordt vastgesteld en waarbij de rekening wordt beeÈindigd, bovendien vermeldt dat de
bank niet haar instemming heeft gegeven, zelfs niet stilzwijgend, tot overschrijding van het contractueel bepaalde krediet, kan het debetsaldo waarvan
sprake niet als een kredietopening worden beschouwdstedie aan de Wet
Consumentenkrediet is onderworpen (Rb. Charleroi (1 kamer) 22 mei
1996, J.L.M.B. 1997 (verkort), 1674). In een gelijkaardig geval werd de
kredietoverschrijding gedurende een viertal maanden van een automatisch
krediet van 49.999 frank op een zichtrekening en de vaststelling dat de
zichtrekening gediend had om consumptieve uitgaven te betalen voldoende
geacht om de Wet Consumentenkrediet toepasselijk te achten (Vred. SintGenesius-Rode 22 december 1997, Jaarboek kredietrecht 1997, 97).
TOEPASSINGSGEBIED RATIONE MATERIAE Ð KREDIETOPENING HYPOTHECAIRE VOLMACHT Ð Een kredietopening gewaarborgd door een hypothecaire
volmacht is geen hypothecair krediet in de zin van het K.B. nr. 225. Aangezien de Wet Consumentenkrediet uitdrukkelijk bepaalt dat enkel die
kredietopeningen die voldoen aan het K.B. nr. 225 buiten haar toepassingsgebied vallen, dient a contrario vastgesteld te worden dat deze kredietopeningen worden beheerst door de Wet op het consumentenkrediet (Vred. St.Jans-Molenbeek 17 mei 1994, T. Vred. 1996, 128, noot; zie ook M. Dambre,
,,Het grensgebied tussen consumentenkrediet en hypothecair krediet'',
T. Vred., 1996, 93-104).
TOEPASSINGSGEBIED RATIONE MATERIAE Ð UITZONDERINGEN ARTIKEL 3
WET CONSUMENTENKREDIET Ð Een kredietverlening bestemd voor de kosten
van aankoop of verbouwing van een onroerend goed waarop een hypotheek
werd toegestaan is een hypothecair krediet. Dit is het geval wanneer het
krediet werd verleend om een vorig vervallen hypothecair krediet te bevestigen met beding dat de voor het eerste krediet verleende hypotheek in stand
wordt gehouden voor het tweede krediet. Op een hypothecair krediet is de
Wet Consumentenkrediet
niet van toepassing krachtens de bepaling van
artikel 3, § 1, 6o van de Wet Consumentenkrediet (Arrondrb. Brussel 2 oktober 1995, Pas. 1995, III, 37, noot F.B.).
67.
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Een kredietopening voor een bedrag hoger dan 860.000 frank, maar niet bij
authentieke
akte vastgesteld, valt niet onder de uitzondering van artikel 3,
§2, 2o van de Wet Consumentenkrediet (Vred. St.-Jans-Molenbeek 17 mei
1994, T. Vred. 1996, 128, noot).
De debetstand op een zichtrekening, die lager is dan 50.000 F, maar die
gevoegd moet worden bij een eerder toegestane kredietopening van 100.000
F, valt onder de Wet Consumentenkrediet. De wet kan niet omzeild wordende
door het toestaan van opeenvolgende kredietopeningen (Vred. Kortrijk (2
kanton) 19 augustus 1997, Jaarboek Kredietrecht 1997, 47).
TOEPASSINGSGEBIED RATIONE MATERIAE Ð KREDIETOPENING Ð POSTORDERBEDRIJF Ð De Wet Consumentenkrediet werd ten onrechte niet toepasselijk
geacht in geval van postorderverkoop; alhoewel aangenomen werd dat het
postorderbedrijf koopkracht ter beschikking stelt door de consument toe te laten
gespreid te betalen volgens een bepaald minimumbedrag per maand, boven
welk bedrag het tempo door de klant zelfo wordt bepaald, zou er geen kredietopening zijn in de zin van artikel 1, 12 Wet Consumentenkrediet als in het
kredietsysteem geen sprake is van een ,,geldopname'' (Arrondrb. Gent 24 oktober 1994, R.W. 1995-96, 94, met kritische noot D. Blommaert en F. Nichels,
,,De toepassing van de wet op het consumentenkrediet en de postorderverkopen''). Bij dergelijke beoordeling ontbreekt het antwoord op de voorafgaand
te onderzoeken vraag of het systeem van gespreide betaling nieto valt onder de
algemene definitie van ,,kredietovereenkomst'' uit artikel 1, 4 Wet Consumentenkrediet en of de uitzonderingen van artikel 3 eventueel van toepassing
zijn. De annotatoren wijzen er terecht op dat de uitspraak met betrekking tot het
niet aanwezig achten van een kredietopening niet mag worden veralgemeend
en wellicht onnauwkeurig is, gelet op het beding van wederopname dat veelal
voorkomt in de algemene voorwaarden van postorderbedrijven en waardoor
wel degelijk gewag kan worden gemaakt van een ,,geldopname''.
TOEPASSINGSGEBIED RATIONE MATERIAE Ð SCHRIFTELIJK ONDERWIJS Ð
Een overeenkomst met betrekking tot schriftelijk onderwijs, die enerzijds
bestaat uit een verkoop op afbetaling met betrekking tot lichamelijke roerende goederen (boeken) en anderzijds uit een levering van diensten
(opvolging studieresultaten) valt onder de toepassing van artikel 1, 9o Wet Consumentenkrediet. De uitzondering
voor overeenkomsten op continubasis
bedoeld in artikel 3 § 1.1o Wet Consumentenkrediet is niet van toepassing
aangezien die uitzondering betrekking heeft op voortdurende of opeenvolgende diensten die enkel aanleiding geven tot in de tijd gespreide betalingen
zonder dat er een eigenlijke kredietovereenkomst is (Vred. Tielt, 17 juni
1996, Jaarboek Krediet 1996, 141).
TOEPASSING VAN BEPALINGEN INZAKE WOEKER Ð In enkele rechterlijke
uitspraken wordt gesteld dat de bepalingen inzake woeker, die terug te
vinden zijn in de artikelen 494 Sw. en 1907ter van het Burgerlijk Wetboek
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niet van toepassing zijn op een krediet dat onderworpen is aan de Wet
Consumentenkrediet, gelet op de specifieke sanctiemogelijkheden die de
Wet Consumentenkrediet biedt, waarmee bedoeld worden de bepalingen in
verband met het maximale jaarlijks kostenpercentage, de wettelijk beperkte
hoogte van de nalatigheidsintrest en de matigingsbevoegdheid vanstede rechter
in artikel 90, lid 2 Wet Consumentenkrediet (Rb.ste Kortrijk (1 kamer)
29 april 1994, T. Vred. 1995, 130; Rb. Kortrijk (1 kamer) 11 september
1998,
T. Vred. 1998, 594, met noot; zie ook het vonnis a quo Vred. Kortrijk
(2de kanton) 19 maart 1996, T. Vred. 1997, 385; I. Demuynck, ,,Conventionele (schade)vergoedingsregelingen en de Wet op het consumentenkrediet'',
T. Vred., 1994, 40, nr. 101; Y. Merchiers, Bijzondere Overeenkomsten,
6de druk, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen BelgieÈ, 1997, 347).
De tegenovergestelde mening die voorhoudt dat het woekerverbod van
toepassing is op alle geldleningen en in beginsel ook op die leningen die
onder het toepassingsgebied van een specifieke wetgeving zoals de Wet
Consumentenkrediet vallen, vindt men terug in recente rechtsleer (C. BiquetMathieu, Le sort des inteÂreÃts dans le droit du creÂdit. ActualiteÂ ou deÂsueÂtude
du Code civil?, Luik, Collection Scientifique de la FaculteÂ de Droit de LieÁge,
1998, 526 en voetnoot 1771; D. Blommaert, ,,Belang van strafrechtelijke
bepalingen bij kredietverlening'' in Een strafrecht voor bank- en beursverrichtingen, T.B.H.-dossier, afl. 4, 1997, 114 en de in voetnoot 95 weergegeven verwijzingen in verband met een controverse die reeds onder gelding
van de Afbetalingswet bestond).
2. Kredietpromotie

RECLAME Ð GRATIS KREDIET Ð Artikel 6, § 2 Wet Consumentenkrediet
verbiedt elke reclame die verwijst naar de term ,,gratis krediet'' of een
gelijkaardige vermelding. Enkel een verwijzing naar het jaarlijks kostenpercentage, dat in voorkomend geval gelijk is aan nul%, is toegelaten. Die
vermelding moet aan de werkelijkheid beantwoorden, zodat geen bijkomende kosten voor premies of verzekeringen kunnen worden aangerekend.o
Als strijdig met artikel 6, § 2 Wet Consumentenkrediet en artikel 23, 1
WHPC werd de reclame beoordeeld voor producten die via huurkoop verkocht werden aan een intrestvoet van nul%, terwijl bleek dat de werkelijk
betaalde prijs bij huurkoop hoger was dan de prijs aangerekend bij contante
koop (Voorz. Kh. Verviers 15 maart 1995, Jaarboek Handelspraktijken &
Mededinging 1996, 215).
VERBOD OP LEUREN VOOR KREDIETOVEREENKOMST Ð Onder het verbod op
het leuren voor kredietovereenkomsten aan de woonplaats of verblijfplaats
van de consument (artikel 7 Wet Consumentenkrediet) wordt niet enkel het
bezoek ten huize van de consument met gelijktijdige sluiting van de kredietovereenkomst begrepen. Ook het bezoek van een tussenpersoon zonder
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voorafgaande en schriftelijke vraag tot kredietsluiting, waarbij over de
essentieÈle elementen van een latere kredietovereenkomst wordt gediscussieerd, valt onder het verbod (Bergen 16 januari 1996, T.B.H. 1998, 241, noot;
T.B.H. 1997, 267, weergave M. Tison; Jaarboek Kredietrecht 1997, 62; Rev.
reÂg. dr. 1997, 350, met noot C. Horevoets; zie ook infra nr. 145).
VERBOD OP ONGEVRAAGD TOESTUREN KREDIETMIDDEL Ð Het versturen
van een kredietmiddel, dit is elke vorm van titel, document of kaart die het de
consument mogelijk maakt over een krediet te beschikken onder de voorwaarden bepaald door de kredietgever (Parl. St., Senaat, 1989-90, nr. 916/2,
51) of een aanbod tot het sluiten van een overeenkomst naar de woonplaats,
verblijfplaats of werkplaats van de consument, is verboden, tenzij hieraan
een uitdrukkelijk verzoek uitgaande van de consument voorafging en voorzover het kredietaanbod overeenkomstig de artikelen 14 tot 16 Wet Consumentenkrediet is opgemaakt (artikel 9, lid 1 Wet Consumentenkrediet).
Deze bepaling is van openbare orde. De kredietgever of kredietbemiddelaar
dient het bewijs van dit verzoek te leveren, zoniet worden de verplichtingen
van de consument overeenkomstig artikel 85 Wet Consumentenkrediet beperkt tot de prijs bij contante betaling, met behoud van het termijnvoordeel
(Vred. Zomergem, 21 juni 1996, Jaarboek Krediet 1996, 161).
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75. INBREUK OP ARTIKEL 7 WET CONSUMENTENKREDIET Ð NIETIGHEID KREDIETOVEREENKOMST Ð De consument die een kredietovereenkomst sluit

tengevolge van promotionele methodes die in strijd zijn met de artikelen
7, 8 en 9 Wet Consumentenkrediet kan, naar keuze, ofwel de nietigverklaring
van de kredietovereenkomst vorderen, ofwel de beperking van zijn verplichtingen tot de prijs bij contante betaling of tot het ontleende bedrag en dit met
behoud van het termijnvoordeel (artikel 85 Wet Consumentenkrediet). Voor
de nietigverklaring opteerde de consument die een overeenkomst met betrekking tot schriftelijk onderwijs had ondertekend ten huize van de consument, nadat deze een bon uit een advertentie had teruggestuurd. De
vrederechter oordeelde dat de vermelding ,,Deze GRATIS BON stuurt u
vrijblijvend aan Y'', waarbij naam, adres en telefoon van de consument op de
bon werden ingevuld, niet kon gelden als een schriftelijke en uitdrukkelijke
vraag om een huisbezoek ( Vred. Tielt, 17 juni 1996; Jaarboek Krediet 1996,
141; zie ook Kh. Doornik, 20 april 1995, Jaarboek Krediet 1996, 151).

76. INBREUK OP ARTIKEL 7 WET CONSUMENTENKREDIET Ð NIETIGHEID KREDIETOVEREENKOMST Ð BIJKOMENDE SCHADEVERGOEDING Ð Naast de nietig-

heidssanctie voor het op onwettige wijze leuren van kredietovereenkomsten
door bemiddeling van een kredietbemiddelaar waarvan de inschrijving ondertussen werd doorgehaald, kan een bijkomende schadevergoeding van
30.000 BEF aan de consument worden toegekend, omwille van de ongemakken en het achterna geloop veroorzaakt door de onterechte opname van
de consument in de risicocentrale, als gevolg waarvan hem geen nieuwe
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kredieten werden toegestaan (Vred. Lens, 21 februari 1995, Jaarboek Krediet 1996, 146).
3. Informatie- en onderzoeksplicht kredietgever

INFORMATIE- EN ONDERZOEKSPLICHT KREDIETGEVER Ð MIDDELENVERBINTENIS Ð De kredietgever en kredietbemiddelaar moeten die informatie bij de
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consument opvragen die zij noodzakelijk achten om de financieÈle toestand
en deoterugbetalingsmogelijkheden van de consument te beoordelen (artikel
10, 1 lid Wet Consumentenkrediet). Zij moeten het krediet zoeken dat qua
soort en bedrag het best is aangepast aan de consument op het ogenblik van
het sluiten van de kredietovereenkomst (artikel 11, lid 2 Wet Consumentenkrediet; zie ook artikel 15 Wet Consumentenkrediet). De informatieplicht
van de kredietgever en kredietbemiddelaar is een middelenverbintenis (Vred.
Beveren, 5 maart 1996, Jaarboek Krediet 1996, 181;deVred. Beveren, 12 maart
1996, Jaarboek Krediet 1996, 241; Vred. Gent (4 kanton), 9 april 1996,
T. Vred. 1998, 562; R.W. 1997-98, 1057; Vred. Beveren 28 januari 1997,
R.W. 1998-1999, 581; Vred. Brasschaat 27 mei 1997, T. Vred. 1998, 555;
Vred. Gent (4de kanton), 11 juli 1997, Jaarboek Kredietrecht 1997, 76; zie
ook M.v.T., Parl. St., Senaat, 1989-90, nr. 916/1, 16; Parl. St., Senaat, 198990, nr. 916/2, 78; M. Dambre, ,,De bescherming van de consument in de
kredietsector'', o.c., 149-150, nr. 39; S. De Meuter en M..J. Van Vlasselaer,
,,Informatie- en raadgevingsplicht en de aansprakelijkheid van de kredietgever in de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet'', D.C.C.R., 19911992, (791) 794).
INFORMATIE- EN ONDERZOEKSPLICHT KREDIETGEVER Ð HERFINANCIERING
BESTAANDE KREDIETEN Ð AANSPRAKELIJKHEID Ð De kredietgever die een
belangrijk krediet toestaat dat minstens gedeeltelijk moest dienen om een
lening bij dezelfde kredietgever terug te betalen, terwijl er nog andere
schulden zijn, handelt in strijd met de zorgvuldigheidsplicht van een voorzichtig en nauwgezet bankier (Vred. Merksem 30 oktober 1997, D.C.C.R.
1997, 398, noot F. Domont-Naert; zie ook Vred. Westerlo 4 april 1997,
T. Vred. 1997, 422; Jaarboek kredietrecht 1997, 104).
Wanneer de kredietaanvraag grotendeels dient tot herfinanciering van bestaande kredieten bij dezelfde kredietgever moet deze laatste dubbel voorzichtig zijn bij het onderzoek naar de kredietwaardigheid van de consument;
hij kan zich niet beperken tot de raadpleging van de centrale gegevensbank
bij de Nationale Bank van BelgieÈste, noch tot het raadplegen van oude bestaande gegevens (Rb. Kortrijk (1 kamer) 11 september 1998, T. Vred.
1998, 594, met noot).
De herfinanciering van drie lopende kredietovereenkomsten bij dezelfde
kredietgever, waarbij deze zichzelf terugbetaalt in hoofdsom, intresten en
kosten, berekend zonder controle van wie ook, en waarbij in strijd met artikel
31 Wet Consumentenkrediet, dat van openbare orde is, een bijkomende
78.
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levensverzekering aan de consument wordt verkocht, is een handelwijze die
strijdig is met de bepaling van artikel 11, § 1 en 15 Wet Consumentenkrediet
en met de artikelen 31, 32 en 33 W.H.P.C., die van openbare orde zijn. De
kredietgever heeft daardoor een kennelijk onevenwicht geschapen tussen de
nadelen voor de consument en de voordelen voor hemzelf, met miskenning
van de doelstelling van de Wet Consumentenkrediet, nl. het indijken van de
overmatige schuldenlast van particulieren. Overeenkomstig artikel 92 Wet
Consumentenkrediet wordt de consument ontslagen van de nalatigheidsintresten en worden zijn verplichtingen verminderd tot het nominaal ontleende
bedrag, met behoud van het voordeel van de betalingen in termijnen (Vred.
Gent (2de kanton) 18 december 1997, T. Vred. 1998, 571, noot).
ONDERZOEKSVERPLICHTING KREDIETGEVER Ð AANSPRAKELIJKHEID Ð De
kredietgever dient zich op basis van de gegevens waarover hij beschikt of
zou moeten beschikken, ervan te vergewissen of hij redelijkerwijze kan
aannemen dat de consument in staat zal zijn aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de kredietovereenkomst te kunnen voldoen (artikel 15 Wet
Consumentenkrediet). Dit is eveneens een middelenverbintenis (Vred. Brasschaat 18 februari 1997, T. Vred. 1997, 412).
Een kredietgever die een krediet toekent in omstandigheden waarin een
normaal, redelijk en voorzichtig kredietgever dat niet zou hebben gedaan,
kan aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de consument (Rb. Kortrijk 15 september 1995, T. Vred. 1997, 353; Rb. Gent 12 juni 1996, T.G.R.
1997, 138; Vred. Eeklo 27 mei 1993, A.J.T. 1994-95, 146, noot D. Blommaert
en F. Nichels, ,,De toepassing van atikel 11 juncto 15 Wet Consumentenkrediet ,,; Vred. Brasschaat 18 februari 1997, T. Vred. 1997, 412; Vred.
Westerlo 4 april 1997, T. Vred. 1997, 422; Vred. Westerlo 4 maart 1997,
T. Vred. 1998, 553, noot; Jaarboek kredietrecht 1997, 100; zie ook Memorie
van Toelichting, Parl. St., Senaat, 1989-90, nr. 916/1, 19; D. Blommaert en
F. Nichels, o.c. in Commentaar Bijzondere overeenkomsten, artikel 11-4;
A.D. Boone, ,,La loi relative au creÂdit aÁ la consommation et les lois
peÂripheÂriques'', in Le creÂdit aÁ la consommation, Brussel, Ed. Jeune Barreau,
1997, (1) 88; M. Dambre, ,,De bescherming van de consument in de
kredietsector'', o.c., 149-150, nr. 39; S. De Meuter en M.J. Van Vlasselaer,
l.c., 795; P. Lettany, Het consumentenkrediet, in Recht en praktijk, 20,
Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen BelgieÈ, 1993, 69).
Indien uit de overgelegde stukken blijkt dat de kredietnemer op het ogenblik
van de kredietopening werkloos was en een werkloosheidsvergoeding ontving van ongeveer 13.500 aÁ 14.000 BEF per maand, beging de kredietgever
een culpa in contrahendo door een krediet van 467.000 BEF toe te staan
(Vred. Westerlo 4 maart 1997, T. Vred. 1998, 553, noot; Jaarboek kredietrecht 1997, 100).
De kredietgever moet weten dat een gezin met een inkomen van 55.000 BEF
dat een huis moet huren niet in staat is 39.195 BEF per maand af te betalen.
Er is derhalve een inbreuk op artikel 15 Wet Consumentenkrediet en een fout
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in de zin van de artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek. De
rechtbank acht de vermindering van de verplichtingen tot het ontleende
bedrag en de vermindering van de nalatigheidsintresten tot de gerechtelijke
verwijlintresten aan de wettelijke rentevoet als sanctie passend. Andere
sancties worden niet opgelegd omdat de rechtbank rekening houdt met het
feit dat er naast de fout van de kredietgever ook een fout van de kredietnemers was: zij gingen een lening aan alhoewel ze wisten dat zij die niet
zouden kunnen terugbetalen (Rb. Brugge (10de kamer) 20 maart 1998,
T. Vred. 1998, 589).
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80. ONDERZOEKSVERPLICHTING KREDIETGEVER Ð SPAARMOGELIJKHEDEN CONSUMENT Ð Onenigheid bestaat over de relevantie van het onderzoek naar de

spaarmogelijkheden van de consument. Enerzijds oordeelde de vrederechter
van het zesde kanton Gent dat aangezien de artikelen 10 en 15 Wet Consumentenkrediet de onderzoeksverplichting van de kredietgever focussen op
de terugbetalingsmogelijkheden van de consument, het niet relevant zou
zijnde de spaarmogelijkheden van de consument te onderzoeken (Vred. Gent
R.W., 1996-97, 1271, noot A. De Boeck; zie
(6 kanton), 18 juni 1995,
ook Vred. Antwerpen (5de kanton) 18 maart 1997, Jaarboek Kredietrecht
1997, 124; A.D. Boone, l.c., 48). De vrederechter van het tweede kanton
Kortrijk oordeelde in tegenovergestelde zin: de informatieverplichting houdt
in dat de kredietgever zich rekenschap geeft van het spaarvermogen van de
consument of van de mogelijkheid en het redelijk voornemen van de consument om een in geld omzetbaar vermogen na verloop van tijd te gelde te
maken ter terugbetaling van het krediet. Indien er geen vermogen is dat kan
te gelde gemaakt worden, noch spaarvermogen, bestaan er geen terugbetalingsmogelijkheden. Indien het inkomen van de consument niet voldoende is
om te sparen, is het ook deniet voldoende om een bijkomende leninglast te
dragen (Vred. Kortrijk (2 kanton),
17 december 1996, Jaarboek Krediet
1996, 187; Vred. Kortrijk (2de kanton), 7 januari 1997, Jaarboek Kredietrecht 1997, 66).

81. ONDERZOEKSVERPLICHTING KREDIETGEVER Ð RAADPLEGING VAN DE CENTRALE GEGEVENSBANK VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIEÈ Ð WERKSITUATIE
CONSUMENT ANDERE LENINGEN ONDERVRAGINGSPLICHT Ð De kredietgever

heeft een actieve informatieplicht en moet bij het toestaan van krediet
informeren naar de solvabiliteit van de consument, niet enkel door raadpleging van de centrale gegevensbank van de Nationale Bank van BelgieÈ, doch
door een doorgedreven vraagstelling bij de consument zelf naar diens
financieÈle draagkracht, wat toelaat de terugbetalingsmogelijkheden te beoordelen en de voor de consument meest gunstige kredietformule aan te
bieden. Indien alleen werd gevraagd naar het inkomen en het onroerend
bezit, maar niet naar andere leningen schiet de kredietgever te kort in zijn
verplichtingen (Vred. Antwerpen (3de kanton) 2 juli 1997, D.C.C.R. 1998,
116).
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In geval van betwisting volstaat de vermelding op de kredietovereenkomst
dat de centrale gegevensbank van de Nationale Bank van BelgieÈ werd
geraadpleegd niet, doch dient de kredietgever het bewijs van consultatie
over te leggen (Vred. St.-Niklaas, (2de kanton) 20 februari 1997, D.C.C.R.
1997, 157, met noot F. Domont-Naert, ,,L'incidence de l'intervention de
l'intermeÂdiaire de creÂdit sur la responsabiliteÂ du preÃteur).
Een kredietgever komt niet te kort aan zijn informatieverplichting indien hij
de centrale gegevensbank van de Nationale Bank van BelgieÈ heeft geraadpleegd en er op het ogenblik van het toekennen van het krediet geen
achterstallen waren geregistreerd, terwijl de consument niet bewijst dat hij
toen reeds andere kredieten had aangegaan (Vred. Brussel (8ste kanton)
15 juni 1995, R.W. 1997-98, 306).
Een kredietgever die geen vooraf bestaande professionele relatie had met de
consument en die volgens de vermeldingen op de beslissingsfiche een belangrijk krediet onvoorwaardelijk goedkeurde, zonder melding te maken van
het feit dat de consument op dat ogenblik reeds twee andere leningen lopen
had, schoot te kort in zijn actieve onderzoeks- en adviesplicht en liep de
toepasselijke sanctie van artikel 92 Wet Consumentenkrediet op (Vred.
Antwerpen (7de kanton) 9 juli 1996, R.W. 1997-98, 1299).
Om te voldoen aan de verplichtingen van artikel 10 Wet Consumentenkrediet
volstaat het voor de kredietgever of kredietbemiddelaar niet zich ertoe te
beperken te informeren omtrent de werksituatie van de consument, doch men
dient zich eveneens te informeren naar het bestaan van andere leningen. Met
betrekking tot die informatie rust op de kredietgever een ondervragingsplicht. Het volstaat voor de kredietgever evenmin om bij de centrale gegevensbank naar een gebeurlijke inschrijving te informeren, omdat de afwezigheid van een dergelijke inschrijving niet garandeert dat de toekomstigede
kredietnemers reeds een teveel aan leningen hebben lopen (Rb. Gent (9
kamer) 30 juni 1997, D.C.C.R. 1998, 118, noot M. Dambre, ,,Informatie- en
onderzoeksplicht inzake consumentenkrediet''; Jaarboek Kredietrecht 1997,
69; Vred. Brasschaat 27 mei 1997, T. Vred. 1998, 555).
De kredietgever mag geen genoegen nemen met het feit dat de consument de
rubriek op de kredietaanvraag met betrekking tot bestaande leningen openlaat, zonder zelfs het woordje ,,nee'' te vermelden: het behoort tot de
zorgvuldigheidplicht van de kredietgever om expliciet de vraag te stellen
of er schulden dezijn en de kredietwaardigheid van de klant te onderzoeken
(Vred. Gent (7 kanton) 17 november 1997, R.W. 1997-1998, 1088; Jaarboek Kredietrecht 1997, 190, met kritische noot D. Vande Putte).
ONDERZOEKSVERPLICHTING KREDIETGEVER Ð INFORMATIEVERPLICHTING
CONSUMENT Ð De wettekst stelt dat de consument ,,op verzoek van de
kredietgever'' informatie moet verschaffen. Daaruit wordt afgeleid dat de
consument een negatieve of passieve informatieverplichting heeft, terwijl de
kredietgever een (actieve) onderzoeks- en ondervragingsplicht wordt opgelegd. Op grond van de duidelijke wettekst kan men inzake consumentenkre82.
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diet aannemen dat, in afwijking van de gemeenrechtelijke principes, de
informatieplicht van de consument niet zover gaat dat hij spontaan ongevraagde informatie over zijn financie
È le toestand aan de kredietgever zou
moeten meedelen (Rb. Gent (9de kamer) 30 juni 1997, D.C.C.R. 1998, 118,
noot M. Dambre, ,,Informatie- en onderzoeksplicht inzake consumentenkrediet''; Schuldbemiddelingsberichten, afl. 4, 1997, 13 (weergave); Jaarboek
Kredietrecht 1997, 69; Vred. St.-Niklaas, (2de kanton), 3 januari 1996,
T.deVred. 1997, 372; R.W. 1996-97, 406, noot A. De Boeck; Vred. Kortrijk
(2 kanton) 19 maart 1996, T. steVred. 1997, 385 op genuanceerde wijze
bevestigd door Rb. Kortrijk (1 kamer) 11 september 1998, T. Vred.
1998, 594, met noot; Vred. Gent (4de kanton), 9 april 1996, T. Vred. 1997,
390; R.W. 1997-98, 1057; Vred. Antwerpen
(7de kanton), 9 juli 1996,
T. Vred. 1997, 399; Vred. Kortrijk (2dedekanton), 17 december 1996, Jaarboek
Krediet 1996, 187; Vred. Kortrijk (2 kanton), 7 januari 1997, Jaarboek
Kredietrecht 1997,66; Vred. St.-Niklaas (2de kanton), 19 februari 1997,
T. Vred. 1997, 415; Vred. Antwerpen (3de kanton) 2 juli 1997, D.C.C.R.
1998, 116; Jaarboek Kredietrecht 1997, 162; Vred. Brasschaat 27 mei 1997,
T. Vred. 1998, 555; zie ook M. Dambre, ,,De invloed van de informatieverplichting van de consument op het toestaan van betalingsfaciliteiten in geval
van consumentenkrediet'', noot onder Vred. Seraing, 9 oktober 1992,
T. Vred., 1993, 21; A. De Boeck, ,,De aansprakelijkheid van de kredietverlener en dede informatieverplichting van de consument'', noot onder Vred.
Gent (6 kanton), 18 juni 1995, R.W., 1995-96, (1271) 1272-1273;
S. De Meuter en M.J. Van Vlasselaer, l.c., 791-792; F. Domont-Naert,
,,L'information du consommateur et l'obligation de renseignement dans la
loi du 12 juin 1991'' in La nouvelle loi sur le creÂdit aÁ la consommation,
Brussel, CreÂadif, 1992, 62; contra D. Blommaert en F. Nichels, o.c., in
Commentaar Bijzondere Overeenkomsten, artikel 10-4; A.D. Boone, l.c.,
44 en 87; K. Jossart en C. Veris, ,,De aansprakelijkheid van de bankier inzake
onzorgvuldige kredietverlening in het kader van de Wet Consumentenkrediet'', noot onder Vred. Oostrozebeke, 19 september 1995, R.W., 1996-97,
(1372) 1374).
ONDERZOEKSVERPLICHTING KREDIETGEVER Ð BEWIJSLAST Ð INFORMATIEVERPLICHTING CONSUMENT Ð VERKEERDE INFORMATIE VERSTREKT DOOR
DE CONSUMENT Ð In geval van betwisting aangaande de informatieplicht
van de kredietgever, die een middelenverbintenis is, rust de bewijslast op de
consument. Het feit dat het krediet slecht afloopt, bewijst niet dat slechte
raad werd verstrekt; het kan enkel een aanwijzing zijn indien de redenen voor
de slechte afloop reeds duidelijk aanwezig waren op het ogenblik van de
kredietaanvraag en indien zij door de consument in alle eerlijkheid werden
medegedeeld. De consument dient het causaal verband te bewijzen tussen het
gebrek aan degelijke informatie en de schade die hij daardoor geleden heeft.
Indien de consument bij het aangaan van het krediet onvolledige informatie
heeft verschaft, is hij niet te goeder trouw en is hij derhalve
alleen verantwoordelijk voor zijn financieÈle toestand (Vred. Gent (4de kanton), 9 april
83.
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1996, T. Vred. 1998, 562; R.W. 1997-98, 1057; Vred. Gent (4de kanton),de
11 juli 1997, Jaarboek Kredietrecht 1997, 76; zie ook Vred. Gent (6
kanton) 17 oktober 1995, R.W. 1996-97, 1375) .
De kredietgever is niet aansprakelijk wanneer het gebrek aan informatie over
het bestaan van andere leningen het gevolg is van een negatief antwoord van
de consumenten op de door de kredietgever gestelde vraag en wanneer de
lasten van het krediet, gelet op de informatie die werd medegedeeld, in
verhouding staan met de inkomsten van het gezin (Vred. Zottegem 18 december 1997, D.C.C.R. 1998, 139, noot F. Domont-Naert; zie met betrekking
tot het eerste aspect ook Vred. Gent (6de kanton) 18 juli 1995, R.W. 1995-96,
1270, noot A. De Boeck, ,,De aansprakelijkheid van de kredietverlener en de
informatieverplichting van de consument''; Vred. Oostrozebeke, 19 september 1995, R.W., 1996-97, 1370 , met noot K. Jossart en C. Veris, ,,De
aansprakelijkheid van de bankier inzake onzorgvuldige kredietverlening in
het kader van de Wet Consumentenkrediet''; Vred. Heist op den Berg
30 oktober 1997, Jaarboek Kredietrecht 1997, 83; R.W. 1998-1999, 199;
Vred. Eeklo 15 juli 1997, Jaarboek Kredietrecht 1997,184).
ONDERZOEKSVERPLICHTING KREDIETGEVER Ð INVOERING POSITIEVE KREDIETCENTRALE Ð Om een effectieve inschatting van de bestaande schuldenlast van de consument mogelijk te maken en om de discussie in verband met
de correcte uitvoering van de onderzoeksplicht van de kredietgever beter te
kunnen beoordelen, wordt terecht gepleit voor de invoering van een positieve
kredietcentrale, waarin elk krediet aangegaan door een consument zou
worden geregistreerd (Vred. Oostende, (2de kanton), 18 januari 1996,
T. Vred. 1997, 380; zie antwoord Minister van Economische Zaken op
parlementaire vraag nr. 87 van Mevr. De Bethune, Vr. en Antw., Senaat,
1996-97, 19 november 1996, 1574; M. Dambre, ,,De bescherming van de
consument in de kredietsector'' in Merchiers, Y. (ed.) Consumentenrecht,
Brugge, Die Keure, 1998, (129) 185, nr. 126; M. Dambre, ,,Informatie- en
onderzoeksplicht inzake consumentenkrediet'', noot onder Rb. Gent, 30 juni
1997, D.C.C.R., 1998, (124) 130-131 en 138; J.Ph. Ducart, W. Van Poucke
en L. Verschingel, Eindsyntheserapport. De wet van 12 juni 1991 betreffende
het consumentenkrediet: een eerste balans, Brussel, O.I.V.O., 1996, 44; voor
een kritische benadering zie D. Putzeys, ,,CreÂdit aÁ la consommation: Faut-il
instaurer un fichier positif?'' in Liber Amicorum A. De CaluweÂ, Brussel,
Bruylant,1995, 321-333).
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers werden tijdens de vorige legislatuur twee wetsvoorstellen die de invoering van een positieve kredietcentrale
beogen , neergelegd (Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991
op het consumentenkrediet met het oog op de voorkoming van schuldenoverlast (Maingain en Clerfayt), Parl. St. Kamer, 1996-97, nr. 858/1; Wetsvoorstel tot instelling van een positieve kredietcentrale bij de Nationale Bank
van BelgieÈ (Dejonghe, De Richter en Demotte), Parl. St., Kamer, 1997-98,
nr. 1253/1).
84.
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85. ONDERZOEKSVERPLICHTING KREDIETGEVER Ð GEEN DETECTIVEPRAKTIJKEN Ð GEEN INMENGING Ð De informatie- en onderzoeksplicht kent gren-

zen. Het door de kredietgever in te stellen onderzoek naar de financieÈle
toestand van de consument vereist niet dat echte detectivepraktijken worden
aangewend, noch dat het onderzoek zou gebeuren met aantasting en miskenning van de privacy van de consument (Vred. Gent (6de kanton) 18 juli 1995,
R.W. 1995-96, 1270, noot A. De Boeck; Vred. Gent (6de kanton) 17 oktober
1995, R.W. 1996-97, 1375; Vred. Eeklo 15 juli 1997, Jaarboek Kredietrecht
1997,184).
De kredietgever dient zich niet te mengen in de zaken van de klant (Rb. Luik
24 mei 1994, D.C.C.R. 1994-95, 54).
INFORMATIE- EN ONDERZOEKSPLICHT KREDIETGEVER Ð AANSPRAKELIJKHEID Ð NIETIGHEID Ð BIJKOMENDE SCHADEVERGOEDING Ð Onverminderd
andere gemeenrechtelijke sancties kan de rechter de consument ontslaan van
het geheel of een gedeelte van de nalatigheidsintresten en de verplichtingen
van de consument herleiden tot de prijs bij contante betaling of tot het
ontleende bedrag, met behoud van het termijnvoordeel, indien de kredietgever de verplichtingen van de artikelen 11, 15 en 71, § 1, lid 2 Wet Consumentenkrediet niet naleeft ste(artikel 92 Wet Consumentenkrediet; zie voor
toepassingen Rb. Kortrijk (1 kamer) 11 september 1998, T. Vred. 1998,
594, met noot; Vred. Antwerpen (7de kanton) 9 juli 1996, R.W. 1997-98,
1299; Vred. St.-Niklaas, (2de kanton) 20 februari 1997, D.C.C.R. 1997, 157,
met noot F. Domont-Naert; Vred. Antwerpen (4de kanton), 13 januari 1998,
T. Vred. 1998, 601, met noot; Vred. St.-Niklaas (2de kanton) 21 januari 1998,
T. Vred. 1998, 604, met noot).
Onder de andere gemeenrechtelijke sancties die artikel 92 Wet Consumentenkrediet onverkort laat bestaan, dienen in de eerste plaats de gemeenrechtelijke precontractuele en contractuele aansprakelijkheid te worden verstaan.
Daartoe is vereist dat de consument bewijst schade te hebben geleden die nog
niet werd vergoed door de toepassing van artikel 92 Wet Consumentenkrediet (Vred. Brasschaat 18 februari 1997, T. Vred. 1997, 412; Vred. Brasschaat 27 mei 1997, T. Vred. 1998, 555). Bovendien zal geen gebruik kunnen
worden gemaakt van het specifieke en voor de kredietgever zwaardere
aansprakelijkheidsregime van artikel 15 Wet Consumentenkrediet; bij de
beoordeling naar gemeen recht zal de consument niet langer de louter
passieve rol kunnen vervullen, maar heeft hij spreekplicht met betrekking
tot een reeds bestaande schuldenlast (Vred. St.-Niklaas (2de kanton) 19 februari 1997, T. Vred. 1997, 415).
INFORMATIE- EN ONDERZOEKSVERPLICHTING KREDIETBEMIDDELAAR Ð Op
de kredietbemiddelaars rust een algemene en specifieke informatieverplichting (artikelen 63 en 64, §1 Wet Consumentenkrediet). De informatie die
overeenkomstig artikel 10, lid 1 Wet Consumentenkrediet bij de consument
moet worden opgevraagd, dient door de kredietbemiddelaar aan de krediet-
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gever te worden overgemaakt (artikel 64, § 1 Wet Consumentenkrediet; zie
uitgebreid over de verhouding kredietgever-kredietbemiddelaar-consument:
D. Blommaert, ,,Aansprakelijkheid bij (consumenten)kredietverlening: pleidooi voor een `tripolair' realisme'', T. Vred. 1998, 536-542).
De kredietbemiddelaar die is tussengekomen bij de totstandkoming van de
kredietovereenkomst, alhoewel hij de toestand van overmatige schuldenlast
van de consument kende, kan aansprakelijk gesteld worden. De kwade trouw
van de consument verhindert niet de dat de kredietbemiddelaar zelf aansprakelijk wordt gesteld (Vred. Aat 9 december 1996, D.C.C.R. 1997, 151).
Indien dezelfde kredietbemiddelaar reeds voor andere kredieten ten gunste
van dezelfde consument heeft bemiddeld, kan de consument niet worden
verweten de reeds beschikbare informatie niet opnieuw aan de kredietbemiddelaar te hebben medegedeeld (Vred. St.-Niklaas, (2de kanton), 3 januari
1996, T. Vred. 1997, 372).
Het lijkt een gebruikelijke werkwijze dat de kredietaanvraag door de kredietbemiddelaar wordt ingevuld en ter ondertekening wordt voorgelegd aan
de consument. In die omstandigheden kan niet worden bewezen dat de
consument onjuist of onvolledig geantwoord zou hebben op de hem gestelde
vragen. Het gebrek aan informatie over de financieÈle toestand en de terugbetalingsmogelijkheden van de consument is te wijten aan de kredietbemiddelaar en derhalve toerekenbaar aan de kredietgever (Vred. St.-Niklaas, (2de
kanton) 20 februari 1997, D.C.C.R. 1997, 157, met noot F. Domont-Naert,
,,L'incidence de l'intervention de l'intermeÂdiaire de creÂdit sur la responsabiliteÂ du preÃteur'').
De bemiddelaar dient, net zoals de kredietgever, de financieÈle draagkracht
van de consument te onderzoeken ten tijde van de kredietaanvraag (Vred.
Antwerpen (4de kanton), 13 januari 1998, T. Vred. 1998, 601, met noot).
ONDERZOEKSPLICHT KREDIETBEMIDDELAAR Ð AANSPRAKELIJKHEID TEN
AANZIEN VAN DE KREDIETGEVER Ð Naast de eigen informatie- en onderzoeksplicht met medegaande aansprakelijkheid ten aanzien van de consument zal
de kredietbemiddelaar zich desgevallend ook ten aanzien van de kredietgever moeten verantwoorden. De gemeenrechtelijke contractuele aansprakelijkheid kan een rol spelen in de verhouding tussen de kredietgever en de
kredietbemiddelaar.
Het uitgangspunt daarbij ten aanzien van de consument is dat de artikelen 11
en 15 Wet Consumentenkrediet in het algemeen een zorgvuldigheidsplicht
invoeren voor de kredietgevers, die niet mag afgewenteld worden op de
kredietbemiddelaar of agent (Vred. Westerlo 4 maart 1997, T. Vred. 1998,
553; zie ook Vred. St.-Niklaas, (2de kanton) 20 februari 1997, D.C.C.R.
1997, 157, met noot F. Domont-Naert, ,,L'incidence de l'intervention de
l'intermeÂdiaire de creÂdit sur la responsabiliteÂ du preÃteur). Onzorgvuldig
optreden van een kredietbemiddelaar zal derhalve niet als excuus ten aanzien
van de consument kunnen worden ingeroepen.
88.

1857

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

Het feit dat de kredietbemiddelaar onvolledige informatie in verband met de
financieÈle situatie van de consument doorspeelt aan de kredietgever, stelt
deze laatste niet vrij van zijn onderzoeksverplichting overeenkomstig artikel
15 Wet Consumentenkrediet. De kredietgever had zelf verder onderzoek
moeten verrichten en gegevens moeten verzamelen om de terugbetalingsmogelijkheden van de consument adequaat te kunnen beoordelen (Vred. St.Niklaas (2de kanton) 3 januari 1996, R.W. 1996-97, 406, noot A. De Boeck,
,,De kredietwaardigheidsbeoordeling door de kredietgever na tussenkomst
van een kredietbemiddelaar'').
In een geval waarbij de makelaar het kredietaanbod had geantidateerd,
waardoor de echtheid van de handtekeningen van de consumenten werd
bevestigd bij de aanvaarding van het kredietaanbod nog voor die handtekeningen werden geplaatst, diverse andere kredieten door bemiddeling
van dezelfde makelaar werden gesloten zonder dat daarvan op de kredietaanvraag melding werd gemaakt en als bestemming van het krediet enkel
,,inrichting'' werd vermeld, terwijl de werkelijke bestemming de aanzuivering van twee andere kredieten was, oordeelde de vrederechter dat die
factoren wezen op verregaande lichtzinnigheid en foutief handelen van de
makelaar, waarvoor de kredietgever echter moet instaan (Vred. St.-Niklaas
(2de kanton) 21 januari 1998, T. Vred. 1998, 604, met noot). In deze
procedure was de makelaar geen procespartij.
De kredietgever onderging eveneens de sanctie van artikel 92 Wet Consumentenkrediet ten gevolge van het in gebreke blijven van de kredietmakelaar, die moest weten dat er voor diverse vroegere kredieten overschrijdingen
waren en die de centrale gegevensbank van de Nationale Bank van BelgieÈ,
noch andere bestanden had geraadpleegd (Vred. Antwerpen (4de kanton),
13 januari 1998, T. Vred. 1998, 601, met noot).
De kredietgever zal in dergelijke gevallen evenwel de kredietbemiddelaar
kunnen aanspreken.
De kredietbemiddelaar kan ten aanzien van de kredietgever tot het betalen
van schadevergoeding worden veroordeeld indien door zijn bemiddeling een
krediet wordt toegestaan aan een consument met een overmatige schuldenlast (Kh. Antwerpen, 18 mei 1995, T.B.H., 1996, 740, noot F. Nichels, ,,De
aansprakelijkheid van de vakman Ð kredietbemiddelaar ten aanzien van de
kredietgever n.a.v. de bemiddeling bij een consumentenkrediet ).
4. Kredietaanbod

KREDIETAANBOD Ð VERPLICHTE VERMELDINGEN Ð MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL Ð INSCHRIJVINGSNUMMER IN HET HANDELSREGISTER Ð Indien het aan-

89.

bod geen melding maakt van de maatschappelijke zetel van de kredietbemiddelaar en van zijn inschrijvingsnummer
in het handelsregister met miskenning van artikel 14, § 3, 3o Wet Consumentenkrediet kan de rechter de
kredietovereenkomst nietig verklaren of de verplichtingen van de consument
verminderen tot de prijs bij contante betaling overeenkomstig artikel 86 Wet
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Consumentenkrediet (Vred. Kortrijk (2de kanton) 4 maart 1997, R.W. 19981999, 443; T. Vred. 1998, 120).
KREDIETAANBOD Ð VERPLICHTE VERMELDING NALATIGHEIDSINTREST Ð
De nalatigheidsintrest
moet in het aanbod worden vermeld overeenkomstig
artikel 14, § 3, 11o Wet Consumentenkrediet, zoniet kan zij niet worden
gevorderd. De vermeldingen in het aanbod dienen toe te laten dat men de
nalatigheidsintrestvoet kan bepalen; ofwel drukt men dit in een cijfer uit,
ofwel kan men terugvallen op de wettelijke definitie van artikel 28 Wet
Consumentenkrediet (Vred. Zomergem 28 maart 1997, T.B.B.R., 1997, 429,
noot F. Van der Herten, ,,Moet volgens de Wet Consumentenkrediet de
verwijlintrestvoet met een cijfer worden uitgedrukt?''; Jaarboek kredietrecht
1997, 117, met kritische noot J. Van Lysebettens).
Een strikte interpretatie van de wetsbepalingen
leidt echter tot een andere
oplossing: overeenkomstig artikel 14 § 3, 11o Wet Consumentenkrediet moet
de bedongen nalatigheidsintrest in het kredietaanbod worden aangegeven en
niet de wijze waarop hij berekend wordt. De formulering van artikel 28 Wet
Consumentenkrediet geeft enkel de bovengrens aan. Bij gebrek aan overeengekomen reeÈle intrestvoet is enkel stenalatigheidsintrest tegen de wettelijke
rentevoet toewijsbaar (Vred. Ieper (1 kanton) 4 december 1997, onuitg.,
aangehaald door J. Van Lysebettens, noot onder Vred. Zomergem
28 maart
1997, Jaarboek kredietrecht 1997, 121; Vred. Gent, (7de kanton), 5 januari
1998, T. Vred. 1998, 596, noot).
KREDIETAANBOD Ð VERPLICHTE VERMELDING RAADPLEGING NATIONALE
BANK VAN BELGIEÈ Ð NIETIGHEID Ð Artikel 14, §3, 10o Wet Consumentenkrediet stelt als een van de verplichte vermeldingen in het aanbod de datum
van raadpleging van het bestand van de Nationale Bank van BelgieÈ. De
sanctie is volgens artikel 86, lid 1 Wet Consumentenkrediet de nietigverklaring van de overeenkomst of de vermindering van de verplichtingen van de
consument detot de prijs bij contante betaling of tot het ontleende bedrag (Vred.
Kortrijk (2 kanton), 17 december 1996, T. Vred. 1997, 402; Jaarboek
Krediet 1996, 237).
KREDIETAANBOD Ð VERMELDING FICTIEVE NAAM Ð ADMINISTRATIEVE
SANCTIE Ð Het vermelden van een fictieve naam zoals ,,Louis Armstrong''
of ,,Emile Zola'' op het kredietaanbod, leidde onder meer tot de administratieve intrekking van de erkenning voor een periode van 4 maanden ( M.B.
21 december 1996, Jaarboek Krediet 1996, 483; zie ook infra nr. 144).
KREDIETAANBOD Ð LENING OP AFBETALING Ð TOTALE KOSTEN VAN DE
LENING Ð SCHULDSALDOVERZEKERING Ð Uit artikel 56, 2o Wet Consumentenkrediet volgt dat het aanbod van een lening op afbetaling de totale kosten
van de lening moet vermelden. In die kosten dient het bedrag begrepen te
worden dat van het aan de consument uitbetaalde nominaal kredietbedrag
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werd ingehouden ter betaling van een schuldsaldoverzekering. Bij gebreke
daarvan worden de verplichtingen van de consument verminderd tot het
ontleende bedrag
overeenkomstig artikel 86 Wet Consumentenkrediet (Vred.
Kortrijk (2de kanton) 7 januari 1997, Jaarboek kredietrecht 1997, 108; zie
ook infra nr. 104).
5. Vorm van de kredietovereenkomst

VERPLICHTE VERMELDINGEN OP DE KREDIETOVEREENKOMST Ð SANCTIE Ð
De consument moet met de hand de voluit geschreven vermelding ,,gelezen
en goedgekeurd voor ... frank op krediet'', de datum en het precieze adres van
ondertekening op de kredietovereenkomst aanbrengen (artikel 17 Wet Consumentenkrediet). Indien die vormvereiste niet in acht wordt genomen, kan
de rechter de consument ontslaan van het geheel of van een gedeelte van de
nalatigheidsintresten en zijn verplichtingen verminderen tot de prijs bij
contante betaling van het goed of de dienst of tot het ontleende bedrag,
met behoud van
het termijnvoordeel voor de consument overeenkomstig
artikel 92, 3o Wet Consumentenkrediet (Vred. Kortrijk (2de kanton),
18 maart 1997, T. Vred. 1997, 421; Jaarboek kredietrecht 1997, 110).
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verplichtingen van respectievelijk de consument en de kredietgever tot op
het ogenblik van de uitvoering van de leveringsverplichting door de verkoper
of dienstverlener. Zolang de levering niet is geschied, kan de consument de
exceptie van niet-levering ten overstaan van de kredietgever opwerpen. Voor
de inwerkingtreding van artikel 19 Wet Consumentenkrediet bestond geen
gelijkaardige bepaling. Het principe van de relativiteit van overeenkomsten
(artikel 1165 van het Burgerlijk Wetboek) had tot gevolg dat de consument
gehouden was zijn verplichtingen ten aanzien van de kredietgever na te
komen, zelfs indien de gefinancierde goederen nooit werden geleverd (voor
een toepassing zie Rb. Dinant 28 juni 1989 en Luik 22 juni 1992, J.L.M.B.
1993, 87, met noot C. Biquet-Mathieu, ,,Les articles 19 et 93 de la loi relative
au creÂdit aÁ la consommation'').
KREDIETOVEREENKOMST ALS BESTAANSVOORWAARDE TE FINANCIEREN
OVEREENKOMST Ð Artikel 20, lid 1 Wet Consumentenkrediet stelt dat de
consument geen enkele verbintenis kan aangaan ten aanzien van de verkoper
of de dienstverlener, noch een storting kan gedaan worden van de ene aan de
andere, zolang de consument het aanbod van de kredietgever niet aanvaard
heeft. In een geval waarbij de kredietgever aan wie de kredietaanvraag zou
worden gericht nominatim op de bestelbon werd aangeduid, nam de rechtbank genoegen met de vaststelling dat die kredietgever de aanvraag had
geweigerd om te besluiten dat de kredietovereenkomst en derhalve ook de
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koopovereenkomst met betrekking tot een caravan niet tot stand waren
gekomen. Het recht van de consument om te contracteren met de kredietgever van zijn keuze sloot volgens de rechtbank verder onderzoek naar een
eventuele fout van de consument die zou kunnen leiden tot toekenning van
de op hoofdeis gevorderde ontbinding van de koopovereenkomst uit (Rb.
Charleroi 14 november 1996, D.C.C.R. 1997, 225, noot M. Dambre, ,,Zonder
krediet, geen koop'').
7. Onrechtmatige bedingen

ONRECHTMATIG BEDING Ð NALATIGHEIDSINTREST Ð Artikel 28 Wet
Consumentenkrediet stelt dat de overeengekomen nalatigheidsintrestvoet
niet hoger mag liggen dan het gemiddelde tussen de wettelijke intrestvoet
en het overeengekomen jaarlijks kostenpercentage (zie voor een toepassing
waarbij de conventionele verwijlrente van 16,25% werd verminderd tot het
wettelijk maximum gelet op het jaarlijks kostenpercentage van 14% Vred.
Kortrijk (1ste kanton) 19 februari 1997, Jaarboek Kredietrecht 1997, 91).
Een kredietgever had een vordering met betrekking tot het debetsaldo op een
rekening-courant ingesteld, waarbij nalatigheidsintresten tegen 21,6% per
jaar werden gevorderd. De verweerder liet verstek gaan, zodat de rechtbank
terecht aannam dat de vordering werd betwist en zij derhalve ambtshalve een
aantal aspecten van de vordering diende te onderzoeken. Indien de verweerder immers een consument zou zijn in de zin van de Wet Consumentenkrediet kon er een bevoegdheidsprobleem zijn, terwijl in dat geval eveneens de
hoogte van de nalatigheidsintrest moest worden getoetst aan de bepaling van
artikel 28 Wet Consumentenkrediet.
Derhalve werd de heropening van de
debatten bevolen (Rb. Aarlen (1ste kamer) 14 maart 1997, J.T. 1998, 410).
De maximum nalatigheidsintrestvoet geeft een bovengrens aan, doch geen
norm voor wat de toe te passen derentevoet betreft (Rb. Gent 7 mei 1993,
T. Vred. 1994, 49; Vred. Gent, (7 kanton), 5 januari 1998, T. Vred. 1998,
596, noot). Deze rechtspraak dient te worden gesitueerd in het kader van het
matigingsrecht op grond van artikel 90, lid 2 Wet Consumentenkrediet (zie
infra nrs. 137 e.v.).
Artikel 28 Wet Consumentenkrediet is een bepaling van openbare orde en is
derhalve van toepassing op de kredietovereenkomsten die liepen op het
ogenblik van de inwerkingtreding van de wet (Rb. Kortrijk 29 april 1994,
T. Vred. 1995, 130).
Een kredietgever die na de opzegging van de kredietovereenkomst anderhalf
jaar had gewacht om te dagvaarden en daarbij voor 266.262 frank nalatigheidsintresten berekend conform artikel 28 Wet Consumentenkrediet had
gevorderd, werd rechtsmisbruik verweten (Vred. LouveigneÂ 1 juli 1997,
Jaarboek Kredietrecht 1997, 94).
ONRECHTMATIG BEDING Ð UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING Ð VERMELDINGEN INGEBREKESTELLING Ð Gelet op het verbod van artikel 29 Wet
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Consumentenkrediet kan een uitdrukkelijk ontbindend beding dat leidt tot de
onmiddellijke opeisbaarheid van de nog te vervallen termijnen slechts uitwerking krijgen in de twee gevallen vermeld in artikel 29 Wet Consumentenkrediet. Naast de miskenning van het beding van eigendomsvoorbehoud
betreft het de situatie waarbij de consument ten minste twee termijnen of een
bedrag gelijk aan 20% van de totale nog terug te betalen som niet heeft
betaald.
Het uitdrukkelijk ontbindend beding in de kredietovereenkomst ontneemt de
rechter de mogelijkheid van preventieve appreciatie met betrekking tot de
ernst van de tekortkoming en de opportuniteit van de sanctie wegens de nietnaleving van de contractuele verplichtingen waarvoor het ontbindend beding
werd bepaald. Nochtans moet worden aangenomen dat de rechter de mogelijkheid behoudt om tot een marginale toetsing over te gaan van de eenzijdige
ontbindingsbeslissing wanneer die beslissing moet worden beschouwd als
een partijbeslissing. Dit is het geval indien de kredietgever de kredietovereenkomst ten nadele van de consument ontbindt in een van dedegevallen
vermeld in artikel 29 Wet Consumentenkrediet (Rb. Gent (9 kamer)
6 februari 1998, R.W. 1998-1999, 160).
De kredietgever die gebruik wil maken van het uitdrukkelijk ontbindend
beding moet de consument wijzen op de gevolgen van de niet-nakoming van
zijn verbintenissen door het sturen van een ingebrekestelling bij ter post
aangetekende brief. De rechtspraak heeft die voorwaarde gepreciseerd door
te stellen dat de kredietgever in het aangetekend schrijven er de consument
op moet wijzen aan welke sancties hij zich bloot stelt bij gebreke van
betaling van de achterstallen binnen de termijn van eÂeÂn maand (Vred. Jumet
18 december 1995, Rev. reÂg. dr. 1996, 81, met noot P. WeÂry, ,,Le contenu de
la mise en demeure'') en dat de vervroegde opeisbaarheid geen doorgang zal
vinden indien de aanzuivering van de achterstal binnen de maand plaatsvindt
(Vred. Gent (7de kanton) 13 december 1993, T. Vred., 1996, 113; Vred.
Namen (2de kanton) 9 mei 1995, T. Vred., 1996, 148; Vred. Doornik (1ste
kanton), 20 november 1996, Jaarboek Krediet 1996, 342).
Indien de kredietgever niet aantoont dat de voorwaarden van artikel 29 Wet
Consumentenkrediet, dat van openbare orde is, zijn vervuld, kan de onmiddellijke betaling van de kredietovereenkomst niet geeÈist worden. In casu
ontbraken de overlegging van de aangetekende brief en een afrekening
waaruit bleek dat twee termijnen of 20% van het geleende bedrag achterstallig zou zijn (Vred. Gent (2de kanton) 18 december 1997, T. Vred. 1998,
571, noot).
De termijn van eÂeÂn maand dient in de ingebrekestelling te worden vermeld:
een verwijzing naar de ,,wettelijke
termijn'' of de ,,contractuele termijn''
volstaat niet (Vred. Namen (2de kanton), 22 oktober 1996, T. Vred. 1997,
401). In dezelfde strenge zin werd gesteld dat de ingebrekestelling moet
uitgaan van de kredietgever zelf; indien daarvoor een gerechtsdeurwaarder
wordt ingeschakeld, dan zou deze melding moeten maken van zijn mandaat
en van zijn opdrachtgever, terwijl de ingebrekestelling eveneens onderte1862
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kend dient te zijn (Vred. Namen (2de kanton), 18 november 1997, T. Vred.
1998, 568; Jaarboek kredietrecht 1997, 115).
Met betrekking tot de gelijkaardige bepaling van het ondertussen opgeheven
artikel 19, § 1, eerste lid van de Afbetalingswet stelde het Hof van cassatie
dat het aanwenden van een beding uit een overeenkomst van verkoop op
afbetaling, waarbij de kredietgever onmiddellijke terugbetaling van de nog te
vervallen termijnen kan eisen, inzonderheid afhangt van het ter post afgeven
van een aangetekend schrijven tot ingebrekestelling; het arrest dat het
vervullen van die vormvereiste doet afhangen van het aanbieden van het
aangetekend schrijven aan de geadresseerde, voegt aan de wet een voorwaarde toe die daarin niet is vervat (Cass. 17 november 1995, Arr. Cass.
1995, 1023, noot; T.B.H., 1997, 175, noot D. Blommaert en F. Nichels, ,,De
uitdrukkelijke ontbindende voorwaarde in de kredietovereenkomst en de
vereiste van het sturen van een ingebrekestelling per aangetekende post'').
ONRECHTMATIG BEDING Ð UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING Ð
WACHTTERMIJN EEN MAAND Ð Indien de consument eÂeÂn maand na het
afgeven ter post van de aangetekende brief zijn verplichtingen niet is nagekomen, kan het uitdrukkelijk ontbindend beding uitwerking krijgen. Aan een
aangetekend schrijven waarbij de consument slechts 15 dagen wordt gelaten
om de achterstal aan te zuiveren, kan geen gevolg worden gehecht (Vred.
Namen (2de kanton) 24 januari 1995, T. Vred., 1996, 138; Rev. not. b. 1996,
326).
Uit het in het vorig randnummer vermelde arrest van het Hof van cassatie van
17 november 1995 volgt dat de termijn van eÂeÂn maand loopt vanaf het
versturen van de aangetekende brief en niet vanaf de ontvangst ervan door
de consument. De kredietgever dient de ontvangst van de ingebrekestelling
door de consument niet te bewijzen. De kredietgever dient evenwel het
bewijs te leveren van het verzenden van de aangetekende brief, bij gebreke
waarvan de vordering tot opeising van het volledige saldo van de lening niet
kan worden toegestaan (Vred. FleÂron 23 april 1996, Jaarboek Krediet 1996,
320).
ONRECHTMATIG BEDING Ð UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING Ð NIEUWE INGEBREKESTELLING Ð Indien na een eerste betalingsachterstand waarvoor een aanmaning werd verstuurd en die werd aangezuiverd opnieuw een
betalingsachterstand ontstaat, dient een nieuwe aanmaning conform artikel
29 Wet Consumentenkrediet te worden verstuurd (Vred. Gent (7de kanton)
23 oktober 1995, T. Vred., 1997, 364).
ONRECHTMATIG BEDING Ð UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING Ð
OPENBARE ORDE Ð Met artikel 29 Wet Consumentenkrediet strijdige bedingen zijn absoluut nietig. Het betreft immers een bepaling van openbare
orde ( Vred. Gent (7de kanton) 13 december 1993, T. Vred. 1996, 113; Vred.
Namen (2de kanton), 24 januari 1995, T. Vred., 1996, 138; Rev. not. b. 1996,
99.
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326; Vred. Namen (2de kanton) 9 mei 1995, T. Vred., 1996, 148; Vred.
Namen (2de kanton) 22 oktober 1996, , T. Vred. 1997, 401; Vred. Westerlo
7 maart 1997, R.W. 1997-98, 1375 (met betrekking tot de toepassing van de
bepaling op voor de inwerkingtreding van de wet gesloten kredietovereenkomsten); M. Dambre, ,,De bescherming van de consument in de kredietsector'', o.c., 172, nr. 94; P. Van Der Wielen en A. Wallemacq, ,,La valeur
contraignante de la loi du 12 juin 1991 relative au creÂdit aÁ la consommation'',
in La nouvelle loi sur le creÂdit aÁ la consommation. De nieuwe wet op het
consumentenkrediet, Brussel, CreÂadif, 1992, 29 en 33).
Aangezien de bepaling van openbare orde is, is zij onmiddellijk van toepassing op alle kredietovereenkomsten, ook al werden zij voor de inwerkingtreding van de Wet Consumentenkrediet gesloten (Vred. Westerlo 7 maart
1997, R.W. 1997-98, 1375; Jaarboek kredietrecht 1997, 112).
De bepaling dient strikt te worden toegepast. Enkel bedingen die uitdrukkelijk verwijzen naar de twee door artikel 29 Wet Consumentenkrediet
toegelaten uitzonderingen zijn geldig.
Het gebruik van een nietig
beding wordt gesanctioneerd met de strafsanctie
van artikel 101, §1, 5o Wet Consumentenkrediet. De rechter die een overtreding van de bepalingen van artikel 29 Wet Consumentenkrediet vaststelt, is
overeenkomstig artikel 29 Sv. ertoe gehouden de procureur des Konings
daarvan te verwittigen (Vred. Namen (2de kanton) 9 mei 1995, T. Vred.,
1996, 148).
ONRECHTMATIG BEDING Ð OPZEGGINGSBEDING KREDIETOPENING Ð De
algemene voorwaarden van een kredietopening van onbepaalde duur bepaalden dat elke partij het krediet kon opzeggen met een aangetekende brief en
een opzeggingstermijn van eÂeÂn maand. Aangezien die bepaling ingaat tegen
artikel 58, § 3 Wet Consumentenkrediet, waarbij een opzeggingstermijn van
drie maanden wordt opgelegd, werd de opzegging nietig verklaard en de
vordering van de kredietgever afgewezen. Terloops werd er op gewezen dat
de kredietgever eveneens te kort was geschoten in het duidelijk en voorafgaand meedelen van wijzigingen in de debetrente, zoals opgelegd door
artikel 59, § 2 Wet Consumentenkrediet (Vred. Barvaux 24 mei 1994,
J.L.M.B. 1995, 642).
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ONRECHTMATIG BEDING Ð EENZIJDIGE WIJZIGING OVEREENKOMST Ð
Artikel 30 Wet Consumentenkrediet, dat van openbare orde is, verbiedt elke
eenzijdige wijziging van contractuele bedingen (Vred. Namen 7 februari
1995, T. Vred. 1995, 137). In casu betrof het de verwijlintrest die werd
aangerekend op een kredietoverschrijding waartegen de bank pas na drie jaar
had gereageerd door middel van een opzegging, die door de vrederechter als
zijnde in strijd met de goede trouw werd beoordeeld. Voor de debetrente bij
kredietopeningen laat artikel 60 Wet Consumentenkrediet nochtans een
uitzondering toe. De consument dient daarvan voorafgaand en schriftelijk
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aan de hand van een rekeningoverzicht te worden ingelicht (artikel 59, § 2
Wet Consumentenkrediet).
ONRECHTMATIG BEDING Ð BIJKOMENDE VERZEKERINGSOVEREENKOMST
Ð Artikel 31 Wet Consumentenkrediet verbiedt de kredietgever en de
kredietbemiddelaar om de consument bij het sluiten van een kredietovereenkomst te verplichten een andere overeenkomst te ondertekenen bij de
kredietgever, de kredietbemiddelaar of een door hen aangewezen derde.
Het verbod geldt niet indien de totale kosten van die bijkomende overeenkomst worden opgenomen in de totale kosten van het krediet. De kredietgever kan derhalve zijn risico dekken door middel van verzekeringscontracten,
doch aangezien dergelijke overeenkomsten gesloten worden in het voordeel
van de kredietgever, worden de kosten ervan geacht deel uit te maken van de
totale kosten van het krediet (Parl. St., Senaat, 1989-90, nr. 916/2, 118;
M. Dambre, ,,De bescherming van de consument in de kredietsector'', o.c.,
175, nr. 104; D. Putzeys, ,,La loi relative au creÂdit aÁ la consommation'',
T.B.H., 1992, (94) 106). In dat geval zal moeten worden nagegaan of het
maximale jaarlijks kostenpercentage, zoals bij K.B. in uitvoering van artikel
21 Wet Consumentenkrediet vastgesteld, niet werd overschreden. Is dit heto
geval dan worden de verplichtingen van de consument volgens artikel 87, 1
Wet Consumentenkrediet beperkt tot de prijs bij contante betaling of tot het
ontleende bedrag, met behoud van het voordeel van de betaling in termijnen
(artikel 87 in fine Wet Consumentenkrediet; zie voor een toepassing van
deze principes Vred. Zomergem 23 januari 1998, T. Vred. 1998, 608, met
noot M. Dambre, ,,De keuzevrijheid van de consument bij het aangaan van
een bijkomende (levens)verzekering''; zie in verband met het gelijkaardige
artikel 19quinquies Afbetalingswet Vred. Gent, (1ste kanton), 18 april 1997,
T. Vred. 1997, 426.
Het verbod geldt evenmin indien de kredietgever de consument verplicht tot
het sluiten van een verzekeringsovereenkomst, op voorwaarde dat de consument de vrije keuze wordt geboden in verband met de verzekeringsmakelaar of de verzekeringsmaatschappij.
Die redelijke keuzevrijheid werd niet aanwezig geacht door de rechter indien
de schuldsaldoverzekering werd aangegaan bij een zuster- of verwante
vennootschap van de kredietgever, indien dezelfde bankbediende bij het
aangaan van beide overeenkomsten optreedt
of indien gelijkaardige documenten werden gebruikt (Vred. Gent, (7de kanton), 30 december 1996,
T. Vred. 1997, 404; Jaarboek Krediet 1996, 201; deVred. Gent, (1ste kanton),
18 april 1997, T. Vred. 1997, 426; Vred. Gent, (7 kanton), 5 januari 1998,
T. Vred. 1998, 596, noot; Vred. Zomergem 23 januari 1998, T. Vred. 1998,
608, met noot M. Dambre, ,,De keuzevrijheid van de consument bij het
aangaan van een bijkomende (levens)verzekering'').
De kredietgever dient in geval van betwisting de redelijke keuzevrijheid te
bewijzen (b.v. door de keuzemogelijkheid op het aanvraagformulier, in het
aanbod of in de reclame), zoniet wordt het verzekeringscontract nietig ver-
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klaard en dient de kredietgever
het door de consument betaalde bedrag terug
te betalen (Vred. Gent (4de kanton), 10 januari 1997, T. Vred. 1997, 407;
Jaarboek
Kredietrecht 1997, 132, met noot J. Van Lysebettens; Vred. Gent,
(7de kanton), 5 januari 1998, T. Vred. 1998, 596, noot; contra Vred. Heist-opden-Berg 30 oktober 1997, Jaarboek Kredietrecht 1997, 83, waar de bewijslast met betrekking tot het verplicht sluiten van de verzekering, zonder
keuzemogelijkheid, ten onrechte bij de consument wordt gelegd; zie ook
P. Lettany, Het consumentenkrediet, in Recht en praktijk, 20, Antwerpen,
Kluwer Rechtswetenschappen BelgieÈ, 1993, 131 met een verwijzing naar het
Verslag aan de Koning bij K.B. 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de
duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet, B.S.
8 september 1992).
Indien de kredietgever niet kan bewijzen dat de consument een redelijke
keuzevrijheid had bij het aangaan van de schuldsaldoverzekering moet de
kostprijs van de verzekering begrepen worden in het jaarlijks kostenpercentage. De rechter stelt een gerechtsdeskundige aan om na te gaan of het
jaarlijks kostenpercentage met inbegrip van de kostprijs van de verzekering
overeenstemt met het maximaal jaarlijks kostenpercentage, zoals bepaald
overeenkomstig artikel 21 Wet Consumentenkrediet (Vred. Zottegem 18 december 1997, D.C.C.R. 1998, 139, noot F. Domont-Naert, ,,CreÂdit aÁ la
consommation et assurance solde restant duÃ: un marriage difficile'').
Ieder beding of iedere bijkomende overeenkomst, gesloten in strijd met
artikel 31 Wet Consumentenkrediet is vatbaar voor nietigverklaring. Dede
kredietovereenkomst zelf blijft in dat geval gehandhaafd (Vred. Gent (4
kanton), 10 januari 1997, T. Vred. 1997, 407; Parl. St., Senaat, 1989-90,
nr. 916/2, 117; M. Dambre, ,,De bescherming van de consument in de
kredietsector'', o.c., 175, nr. 105; zie ook Vred. Gent (2de kanton) 18 december 1997, T. Vred. 1998, 571, noot, waarbij verwezen wordt naar de artikelen
31, 32 en 33 W.H.P.C).
8. Borgstelling

BORGSTELLING Ð SPECIFIEKE INFORMATIEVERPLICHTING KREDIETGEVER
Ð Een borgstelling voor een niet gespecifieerde kredietopening waarin noch
het aantal mensualiteiten, noch het bedrag, noch de eerste en laatste datum
van betaling worden vermeld, licht de borgen niet in over de omvang van de
verplichtingen die zij aangaan en de werkelijke stand van de schuld. De
kredietgever komt te kort aan zijn specifieke informatieverplichtingo ten
aanzien van de borgen. Gelet op de schending van de artikel 10, 11, 1 34
en 35 Wet Consumentenkrediet werd geoordeeld dat toepassing kon worden
gemaakt van de bijzondere sancties van de artikel 90, lid 2, 91 en 92, 1o Wet
Consumentenkrediet, waarna de verplichtingen van de borgen beperkt werden tot datgene waartoe zij zich duidelijk hadden verbonden (Vred. Gent
(2de kanton) 15 september 1994, T. Vred., 1996, 131).
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HERKWALIFICATIE HOOFDELIJKE MEDE-ONTLENERALS BORG Ð De praktijk
van de zogenaamde passieve hoofdelijkheid, waarbij een economisch nietgeõÈnteresseerde zich geen borg stelt, maar optreedt als hoofdelijke medeschuldenaar, gaf aanleiding tot herkwalificatie van de verhouding tussen
partijen.
Enkel indien het kredietcontract vermeldt dat een persoon als garant optreedt, betreft het een persoonlijke zekerheidsstelling waarop de artikelen 34
en volgende Wet Consumentenkrediet van toepassing zijn. In alle andere
gevallen zouden de bijzondere beschermingsbepalingen die de Wet Consumentenkrediet biedt, omzeild kunnen worden. Veinzing onder de voorwaarden van artikel 1321 van het Burgerlijk Wetboek en wetsontduiking zijn
niet uit te sluiten, maar zullen veelal moeilijk te bewijzen zijn.
Eventueel zou men een schending van de informatieverplichtingen van de
artikelen 11, 14 en 15 Wet Consumentenkrediet kunnen vaststellen, doordat
de kredietgever, in strijd met de economische werkelijkheid, een borg of garant
zich als persoonlijke mede-schuldenaar laat verbinden. In dat geval kan gebruik
wordeno gemaakt van de bijzondere burgerlijke sancties van de artikelen 86 en
92, 1 Wet Consumentenkrediet (zie M. Dambre, ,,De bescherming van de
consument in de kredietsector'', o.c., 180, nr. 116 waar tevens de mogelijkheid
van toepassing van artikel 1216 van het Burgerlijk Wetboek wordt besproken).
Minstens zou de rechter de verbintenissen van de garant kunnen herkwalificeren en hem toelaten de bescherming van de artikelen 34 e.v. Wet
Consumentenkrediet in te roepen (M. Forges, ,,Les cessions de reÂmuneÂration
et les garanties personnelles'' in Jeune Barreau de Bruxelles (ed.), Le creÂdit aÁ
la consommation, Brussel, 1997, (225) 347, nr. 226). Deze laatste oplossing
werd verkozen door de vrederechter te Jumet die oordeelt dat de rechter
gehouden is de werkelijke wil van partijen te achterhalen. Zich steunend op
de uitvoering die partijen aan de kredietovereenkomst hebben gegeven, stelt
hij vast dat de mede-ontlener in werkelijkheid de hoedanigheid van borg
heeft, ondanks de duidelijke termen van de kredietoveeenkomst (Vred.
Jumet 2 december 1996, T. Vred. 1998, 382; Rev. reÂg. dr. 1997, 44).
AANSPRAKELIJKHEID KREDIETGEVER TEN AANZIEN VAN DE BORG Ð Onzorgvuldige kredietverlening door kredietgevers aan insolvabele consumenten kan de aansprakelijkheid van de kredietgever ten aanzien van de borg in
het gedrang brengen (zie voor toepassingsgevallen:
Luik, 3 april 1996, Rev.
ReÂg. Dr., 1996, 447; Vred. Kortrijk (2de kanton), 7 februari 1995, R.W.,
1994-95, 1448, noot A. De Boeck ,,De aansprakelijkheid van de bank jegens
de borg n.a.v. kredietverlening aan een insolvabele consument,,).
BORGSTELLING Ð INFORMATIEVERPLICHTING TIJDENS UITVOERING OVEREENKOMST Ð De borg moet in de loop van de overeenkomst op de hoogte
worden gehouden van de betalingsachterstand wanneer die twee betalingen
of minstens een vijfde van de totale som bedraagt en van de toegekende
betalingsfaciliteiten (artikel 35 Wet Consumentenkrediet). Op het verzuim
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108.

1867

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

van die bepaling staat geen bijzondere sanctie, zodat de borg enkel een
beroep zou kunnen doen op een gemeenrechtelijke vordering tot het bekomen van schadevergoeding. Hiertoe is wel vereist dat de borg bewijst schade
te hebben geleden en dat die schade in causaal verband staat met de tekortkoming van de kredietgever aan zijn informatieverplichting. In de praktijk zal
dit dubbel bewijs een belangrijke hinderpaal vormen voor de vordering van
de borg (M. Dambre, ,,De bescherming van de consument in de kredietsector'', o.c., 183, nr. 121).
In een geval waar de kredietgever verzuimd had de borg in te lichten over de
betalingsachterstand van de kredietnemer en over de verkoop van de gefinancierde wagen werd het verschil tussen de normale verkoopprijs en de
gerealiseerde prijs, bij wijze van schadeloosstelling van de borg, afgetrokken
van het door de borg te betalen saldo (Vred Luik (3de kanton), 15 december
1995, T. Vred. 1997, 366).
9. De procedure inzake consumentenkrediet

BEVOEGDHEID VREDERECHTER Ð Ongeacht het bedrag van de vordering
neemt de vrederechter kennis van de betwistingen
inzake consumentenkredietovereenkomsten (artikel 591, 21o Ger. W.; zie Arrondrb. Charleroi
18 februari 1992, J.T. 1992, 349; Arrondrb. Brussel 2 maart 1992, J.T.
1992, 580; Vred. Dendermonde 3 november 1992, R.W. 1993-94, 133).
Met betrekking tot de vraag of de vrederechter inzake consumentenkrediet
een
bijzondere, dan wel exclusieve bevoegdheid (artikel 591, 21o en artikel 628, 8o
Ger. W.) heeft, wordt meestal aangenomen dat het een bijzondere bevoegdheid
betreft, zodat de rechtbank van eerste aanleg in geval van verstek haar bevoegdheid niet kan afwijzen (Rb. Mechelen 16 december 1991, T.B.B.R. 1992,
530; Arrondrb. Antwerpen, 11 februari 1992, R.W., 1991-92, 1436; Arrondrb.
Luik, 4 juni 1992, Act. dr., 1993, 127; Arrondrb. Brussel 2 oktober 1995, Pas.
III, 1995, 37; Arrondrb. Verviers, 18 maart 1994, J.L.M.B., 1994, 936; Rb.
Aarlen, 6 maart 1992, J.T., 1992, 579; C. Biquet-Mathieu, ,,Commentaire
sommaire de la loi relative au creÂdit aÁ la consommation'', Act. dr., 1993, afl. 1,
p. 120, nr. 122; Y. Kevers, ,,La nouvelle compeÂtence du juge de paix en
matieÁre de creÂdit aÁ la consommation'', J.L.M.B., 1992, 316; P. Lemmens, en
A.S. Maertens, ,,Toestaan van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet'', Jura Falc., 1992, afl. 4, 124, nr. 21; zie in andere zin Arrondrb. Verviers,
24 januari 1992, J.L.M.B., 1992, 313, noot Y. Kevers, ,,La nouvelle compeÂtence du juge de paix en matieÁre de creÂdit aÁ la consommation''; Arrondrb.
Brussel, 7 juni 1993, J.T., 1993, 670; J.L.M.B., 1994, 302, noot E. Balate;
E. Balate, P. Dejemeppe en F. De Patoul., Le droit du creÂdit aÁ la consommation., Brussel, De Boeck, 1995, 451, nr. 684).
In geval van twijfel over de bevoegdheidstoewijzing aan een bijzondere
rechter geniet de rechtbank van eerste aanleg de voorkeur (Arrondrb. Luik
3 maart 1994, J.L.M.B. 1994, 934).
109.
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Alleen de rechter van de woonplaats van de consument is bevoegd inzake
o

consumentenkrediet (artikel 628, 8

Ger W.). Bij gebreke van gekende

woonplaats van de consument is de laatst gekende woonplaats bepalend
voor de territoriale bevoegdheid (Arrondrb. Gent 25 oktober 1993,
1997, 331).
110.

BEVOEGDHEID

VREDERECHTER

T. Vred.

Ð BETALINGSFACILITEITEN Ð Vrijwel

algemeen wordt aanvaard dat de bevoegdheid van de vrederechter inzake
het

toestaan

van

betalingsfaciliteiten

een

exclusieve

bevoegdheid

is

T. Vred., 1993, p. 179, nr. 20;
zie ook H. Braeckmans, ,,Consumentenkrediet en hypothecair krediet: recente ontwikkelingen'', in Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding
tussen bank en consument, Antwerpen, Maklu, 1994, p. 168, nr. 34). De

(J. Laenens, ,,De vrederechter in de kou?'',
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exclusieve bevoegdheid van de vrederechter vloeit niet voort uit artikel 591,
21

o

Ger. W., maar rechtstreeks uit artikel 38 Wet Consumentenkrediet en

bis Ger. W. (D. Blommaert en F. Nichels, ,,Enkele knelpunten in
Handels-, Economisch en Financieel Recht,

artikel 1337

het consumentenkrediet'', in

Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1994/1995, Gent, Mys & Breesch,
1995, p. 384, nr. 17; M. Dambre, ,,De procedure voor de vrederechter in

Het handels- en economisch recht
geactualiseerd, Brugge, Die Keure, 1998, (103) 107-108, nr. 6).
het kader van het consumentenkrediet'' in

111.

VORDERING

TEN GRONDE INZAKE CONSUMENTENKREDIET

MET VORDERING TOT BEKRACHTIGING VAN LOONSOVERDRACHT

Ð SAMENHANG
Ð De vorderin-

gen tot terugbetaling van het krediet en tot bekrachtiging van de loonsoverdracht behoren beide tot de bevoegdheid van de vrederechter en zijn samenhangend in de zin van de artikelen 566, lid 1 en 701 Ger. W. (zie Arrondrb.
Luik 21 september 1994,

J.L.M.B. 1995, 29, noot G. de Leval, ,,ReÁgles de

compe
Âtence en matie
Áre de cre
Â dit a
Á la consommation et de cession de
re
Âmune
Âration'';

Pas. 1994, III, 21).

Daar wordt soms aan getwijfeld, aangezien de vrederechter met betrekking
tot de bekrachtiging van de loonsoverdracht in laatste aanleg oordeelt, terwijl
hij in de procedure ten gronde uitspraak doet in eerste aanleg. Een vrederechter verklaarde beide vorderingen die door middel van hetzelfde verzoekschrift ingeleid werden, niet-ontvankelijk (Vred. Tielt 24 september 1997,

D.C.C.R. 1998, 74, kritische noot M. Forges). In een ander geval werd de

bekrachtiging van de loonsoverdracht door de kredietgever in de procedure
ten gronde bij uitbreiding van de eis gevorderd, doch omwille van een
gelijkaardige motivering niet-toelaatbaar verklaard (Vred. Eeklo 15 juli
1997,

Jaarboek Kredietrecht 1997, 184).

Een betere oplossing lijkt erin te bestaan de samenhang te erkennen en ervan
uit te gaan dat de loonsoverdracht een aanvulling (accessorium) is van de
kredietovereenkomst. Daarom is het wenselijk geen uitspraak te doen over de
bekrachtiging van de loonsoverdracht vooraleer er een definitieve beslissing
de

werd genomen met betrekking tot de hoofdovereenkomst (Vred. Gent (7
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R.W. 1997-1998, 1088; Jaarboek Kredietrecht
D.C.C.R. 1998, 81). Op
deze problematiek wordt hierna nog uitgebreid teruggekomen in het kader van
de procedureperikelen inzake betalingsfaciliteiten (zie infra nrs. 117-119).
kanton) 17 november 1997,

1997, 190; Vred. Gent (7

de

112.

SAMENHANG

kanton) 22 december 1997,

MET VORDERING INZAKE HYPOTHECAIR KREDIET

Ð In geval

van samenhang tussen een vordering die valt onder het toepassingsgebied
van de Wet Consumentenkrediet en een vordering, zoals inzake hypothecair
krediet, waarvoor de rechtbank van eerste aanleg bevoegd is, zal deze laatste
bevoegd zijn om het volledige geschil te beoordelen overeenkomstig artikel
566 Ger. W. (Arrondrb. Brussel 2 oktober 1995,
113.

Pas., 1995,

III, 37).

BETALINGSFACILITEITEN Ð TOELAATBAARHEID Ð ARTIKEL 1337BIS
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GER. W. Ð Een verzoek tot het toekennen van betalingsfaciliteiten is
ontvankelijk indien de aangetekende brief verstuurd werd voordat de procedure ten gronde door de kredietgever werd ingeleid, zelfs indien de dagvaarding werd betekend binnen de maand na de verzending van de aangetekende
brief. In dergelijk geval dienen de vorderingen wegens samenhang te worden
gevoegd, hetzij op vraag van partijen, hetzij ambtshalve door de rechter
(Vred. Doornik (1ste kanton) 13 augustus 1997,
233, noot A.-F. Fauville).

Jaarboek Kredietrecht 1997,

Elk verzoek om betalingsfaciliteiten dat volgt op een weigering van de
kredietgever om de gevraagde faciliteiten toe te staan, is toelaatbaar. Het
is zonder belang of de vraag om betalingsfaciliteiten per aangetekende brief
gericht werd aan de kredietgever, van zodra vaststaat dat deze de aanvraag
heeft geweigerd (Vred. Seraing, 9 oktober 1992,

T. Vred., 1993, 15, noot

M. Dambre, ,,De invloed van de informatieverplichting van de consument op
het toestaan van betalingsfaciliteiten in geval van consumentenkrediet''; zie

T. Vred., 1996, 133; Vred. Borgerhout,
T. Vred., 1996, 118; Vred. St.-Jans-Molenbeek, 13 juni
1995, T. Vred., 1996, 160; E. Balate, P. Dejemeppe en F. De Patoul., Le droit
du creÂdit aÁ la consommation, Brussel, De Boeck, 1995, p. 287, nr. 406;
D. Blommaert en F. Nichels, ,,Enkele knelpunten in het consumentenkrediet'', in Handels-, Economisch en Financieel Recht, Postuniversitaire cy-

ook Vred. Kontich, 6 januari 1995,
27 januari 1994,

clus Willy Delva 1994/1995, Gent, Mys & Breesch, 1995, p. 385, nr. 18).

De toelaatbaarheidsvereiste voor het verzoek om betalingsfaciliteiten bestaat
niet in het versturen van een aangetekende brief door de kredietnemer aan de
kredietgever, maar wel in de weigering van de aanvraag door de kredietgever. De aangetekende brief dient enkel om het aanvangspunt te bepalen van
de termijn van e
Âe
Â n maand waarbinnen de kredietgever moet reageren. Na
afloop van die termijn wordt het stilzwijgen als een weigering aangezien

bis, lid 3 Ger. W.). Dit is een wettelijk vermoeden. Doch de

(artikel 1377

weigering (toelaatbaarheidsvereiste) mag eveneens met alle andere middelen
van recht worden bewezen (M. Dambre, ,,De procedure voor de vrederechter
in het kader van het consumentenkrediet''
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o.c., 109, nr. 8).

114.
KEL

BETALINGSFACILITEITEN Ð AFSCHRIFT KREDIETOVEREENKOMST Ð ARTI1337QUATER GER. W. Ð Op straffe van niet-ontvankelijkheid van de

vordering moet bij het verzoekschrift een afschrift van de kredietovereen-

quater Ger. W.). Het doel van die norm

komst worden gevoegd (artikel 1337

is het aantonen van de maatschappelijke of administratieve zetel van de

kredietgever. Indien blijkt dat alle kredietgevers bereikt zijn, kan het middel
van niet-ontvankelijkheid niet worden aanvaard (Vred. Borgerhout, 27 ja-

T. Vred., 1996, 118; zie ook G. Block, ,,Aspects de recevabiliteÂ
Chronique de droit aÁ l'usage des
juges de paix et de police, n 9, U.Lg., 1994, 148; D. Blommaert en
F. Nichels, l.c., p. 386, nr. 19).
nuari 1994,

lie
Âs a
Á l'octroi de facilite
Âs de paiement'', in
o

115.

BETALINGSFACILITEITEN Ð OPROEPING

BIJ GERECHTSBRIEF

Ð Het voor-

quinquies Ger. W. volgens hetwelk de griffier bij het
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schrift van artikel 1337

afschrift van het verzoekschrift een afschrift van de stavingstukken voegt, is

niet voorgeschreven op straffe van niet-ontvankelijkheid (Vred. Marchienneau-Pont, 7 februari 1992,
116.

J.L.M.B., 1992, 533).

BETALINGSFACILITEITEN Ð WEDEREIS KREDIETGEVERS Ð De vrederech-

ters aanvaarden over het algemeen de mogelijkheid voor de kredietgevers om
in het kader van een procedure betalingsfaciliteiten een wedereis in te stellen,
waarbij het saldo van de kredietovereenkomst wordt opgee
Èist (Vred. Mar-

Act. dr. 1993, 161; Vred. Fexhe-Slins 14 juni
T. Vred. 1994, 63; Vred. Herstal 12 maart 1993, D.C.C.R. 1993-94,
536; Vred. Bastogne 23 april 1993, T. Vred. 1993, 313, noot M. Dambre;
Vred Roeselare 10 februari 1995, T. Vred. 1998, 543; zie voor niet-gepubliceerde rechtspraak ook G. Block, l.c., 149-150).

chienne-au-Pont 26 juni 1992,
1993,

De kredietgever kan in het kader van een hoofdeis die steunt op artikel 38 Wet
Consumentenkrediet een wedereis instellen door neerlegging van een conclusie
ter griffie. Vanuit het standpunt van de proceseconomie is het niet opportuun die

T. Vred.,
l.c., 149-150; D. Blommaert en F. Nichels, l.c.,

mogelijkheid uit te sluiten (Vred. St.-Jans-Molenbeek, 6 april 1993,
1994, 57; zie ook G. Block,

p. 386, nr. 20; M. Dambre, ,,De procedure voor de vrederechter in het kader van

o.c., 111, nr. 12; contra J. Laenens, ,,De vrederechter in
T. Vred., 1993, p. 179, nr. 22; zie ook Vred. Schaarbeek, 2de kanton,
20 november 1992, Act. dr., 1993, 1, 153, noot B. Caulier, T. Vred., 1994, 54).
het consumentenkrediet''
de kou?'',

De vrederechter die over alle noodzakelijke elementen beschikt om uitspraak
te doen, mag zijn uitspraak met betrekking tot de door de kredietgevers
ingestelde wedereisen niet uitstellen op grond van de overweging dat daardoor 3% registratierechten verschuldigd zouden zijn, waardoor de financie
Èle
de

toestand van de consument nog slechter zou worden (Rb. Charleroi (3

J.L.M.B. 1996, 474; had in andere zin geoordeeld
J.L.M.B. 1995, 644, met goedkeurende noot G. de L.; zie ook M. Dambre, ,,De procedure voor de vrederechter in het kader van het consumentenkrediet'' o.c., 111, nr. 13).
kamer) 21 november 1995,

Vred. Marchienne-au-Pont 27 mei 1994,
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117.

BETALINGSFACILITEITEN Ð WEDEREIS

KLARING LOONSOVERDRACHT

KREDIETGEVERS

Ð GELDIGVER-

Ð De rechtspraak van de vrederechters aan-

vaardt vrij algemeen de mogelijkheid om ter gelegenheid van een procedure
waarbij de consument om betalingsfaciliteiten verzoekt, de kredietgever bij
wedereis toe te laten de geldigverklaring van een loonsoverdracht te vragen

Act. dr., 1993, 161; Vred.
T. Vred., 1994, 63; Vred. Brussel (2de kanton)
27 juni 1995, J.L.M.B. 1995, 648; Vred. Thuin 23 juni 1997, J.L.M.B. 1997,
1678; zie ook M. Forges, ,,Les cessions de re
Âmune
Âration et les garanties
Âdit aÁ la consommapersonnelles'' in Jeune Barreau de Bruxelles (ed.), Le cre
tion, Brussel, 1997, (225) 281, nr. 100).
(zie b.v. Vred. Marchienne-au-Pont, 26 juni 1992,
Fexhe-Slins, 14 juni 1993,

Alvorens te oordelen over de gegrondheid van de wedereis past het om na te
gaan of de consument de toegestane betalingsfaciliteiten naleeft, zodat de
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zaak wordt verwezen naar een latere zitting (Vred. Jumet 3 juni 1996,

T. Vred. 1997, 394; J.L.M.B. 1997, 1675, noot E. Balate, ,,L'article 38 de

la loi du 12 juin 1991: souplesse dans la mise en oeuvre enfin!'') of naar de
rol, met mogelijkheid tot onmiddellijke fixatie indien het afbetalingsplan niet
zou worden gerespecteerd (Vred. Brussel (2de kanton) 27 juni 1994,

J.L.M.B. 1995, 648, noot G. de L.). In dit laatste vonnis stelde de vrederechter dat het louter aanvragen van betalingsfaciliteiten de goede bedoel-

ingen van de schuldenaar aantoont om zijn moeilijke situatie, waarbij niemand vooreel heeft, om te buigen en dat de consument daarom een eerlijke
kans verdient.
De vrederechter kan het verzoek tot bekrachtiging van de loonsoverdracht
afwijzen om opportuniteitsredenen,

in casu om een eerder opgelegd afbeta-

lingsplan nog een laatste kans te bieden (Vred. Brussel (2de kanton),
3 december 1997,

T. Vred., 1998, 569, noot F. Evers).

Indien de betalingsfaciliteiten op hoofdeis worden toegewezen, kan de loonsoverdracht in uitwerking worden beperkt tot de toegestane termijnen (Vred.

J.L.M.B., 1993, 1293; G. de Leval,
Chronique de droit aÁ l'usage des juges de

Marchienne-au-Pont, 23 april 1993,
,,Cession de re
Â mune
Âration'', in

paix et de police, n

o

9, U.Lg., 1994, 139 die eraan toevoegt dat de rechter de

hypothese van in gebreke blijven van de consument moet voorzien, b.v. door
de zaak naar de rol te verzenden). Dezelfde oplossing dringt zich op indien
de consument in een procedure ten gronde uitstel van betaling heeft verkregen, zonder dat die uitspraak kracht van gewijsde heeft verworven, terwijl
ondertussen een procedure geldigverklaring van de loonsoverdracht werd
ingeleid. De geldigverklaring van de loonsoverdracht kan worden beperkt
met inachtneming van de toegestane termijnen en voorzover het vonnis ten
gronde in kracht van gewijsde zal treden (Vred. Kortrijk (2de kanton)
19 maart 1996,
118.

T. Vred. 1997, 387).

BETALINGSFACILITEITEN Ð GELDIGVERKLARING

LOONSOVERDRACHT

Ð

SAMENVOEGING Ð Indien de geldigverklaring van de loonsoverdracht bij
hoofdeis op een latere zitting wordt ingeleid, past het de zaak samen te
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voegen met de procedure betalingsfaciliteiten (G. de Leval,

l.c., 139, voetAct. dr.

noot 7; contra Vred. Schaarbeek (2de kanton), 20 november 1992,
1993, 153, noot;
119.

T. Vred. 1994, 53).

BETALINGSFACILITEITEN

LOONSOVERDRACHT

OP WEDEREIS

Ð UITSTEL

GELDIGVERKLARING

Ð Indien op hoofdeis de bekrachtiging van de loon-

soverdracht wordt gevorderd en de rechter op wedereis betalingsfaciliteiten
toestaat, verzet niets er zich tegen dat de zaak voor de beslechting van de
hoofdeis naar de rol wordt verzonden met mogelijkheid tot onmiddellijke
fixatie indien het afbetalingsplan niet zou worden gerespecteerd of in geval
van samenloop. Het afbetalingsplan houdt geen oordeel in over de gegrondheid van de hoofdeis en brengt de rechten van de schuldeiser niet in het

T. Vred. 1998, 569,
Jaarboek Kredietrecht 1997, 201, noot M. Forges, ,, Incertitudes re
Âcurrentes en matie
Áre de cessions de re
Âmune
Âration''; Vred. Brussel
(4de kanton), 4 april 1997, T. Vred. 1997, 424, noot ). Dergelijk uitstel van de
gedrang (Vred. Brussel (4de kanton), 28 maart 1997,
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noot F. Evers;

bekrachtiging van de loonsoverdracht kan het negatieve effect ten aanzien
van de werkgever voorkomen (Vred. Brussel (4de kanton), 28 maart 1997,

T. Vred. 1998, 569, noot F. Evers; Jaarboek Kredietrecht 1997, 201, noot
M. Forges).
120.

BETALINGSFACILITEITEN Ð GOEDE TROUW KREDIETNEMER Ð In de recht-

spraak heerst verdeeldheid over de verhouding tussen artikel 38 Wet Consumentenkrediet en artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek. De verwarring
lijkt voort te spruiten uit de aanhef van artikel 38, § 1 Wet Consumenten-

Onverminderd het bepaalde in artikel 1244 van het Burgerlijk
Wetboek...''.
krediet: ,,

Een deel van de rechtspraak past de voorwaarden van beide rechtsfiguren
cumulatief toe, waarbij is vast te stellen dat dergelijke beoordeling veelal
leidt tot een afwijzing van het verzoek om betalingsfaciliteiten door een
strikte toepassing van de gemeenrechtelijke voorwaarde ,,ongelukkig en te

T. Vred. 1997, 369; Vred.
T. Vred., 1996, 109; Vred. Schaarbeek, 2de kanton,
20 november 1992, Act. dr., 1993, 1, 153, noot Caulier, B., T. Vred., 1994,
54; Vred. Anderlecht (1ste kanton) 14 december 1994, T. Vred. 1997, 350;
J.T. 1997, 29; Vred. Antwerpen (5 kanton) 14 november 1995, R.W. 199596, 964; zie ook H. Braeckmans, l.c., p. 146-147, nr. 19; J. Laenens, ,,Bescherming van de consument met betalingsmoeilijkheden'', in La nouvelle
loi sur le creÂdit aÁ la consommation-De nieuwe wet op het consumentenkrediet, Brussel, CreÂadif, 1992, 171-172, nr. 26; P. Lettany, Het consumentenkrediet, Deurne, Kluwer, 1993, 245-246, nr. 277).
goeder trouw'' (Rb. Dinant 13 maart 1996,
Zottegem, 1 april 1993,

de

Niettegenstaande de specifieke regeling in artikel 38 Wet Consumentenkrediet blijft de regeling van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek bestaan,
overeenkomstig dewelke grote omzichtigheid van de rechter vereist is om,
rekening houdend met de reeds toegestane termijnen, gematigd uitstel van
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betaling te verlenen. De rechter moet erover waken dat de toekenning van
betalingsuitstel er niet toe leidt dat de schuldenaar van zijn verbintenissen
wordt bevrijd (Vred. Zottegem, 1 april 1993,

T. Vred., 1996, 109).

Een ander deel van de rechtspraak erkent ons inziens terecht de autonomie van

T. Vred., 1996, 107;
T. Vred., 1993, 313, noot M. Dambre, ,,Enkele
knelpunten in verband met het verzoek om betalingsfaciliteiten (artikel 38 Wet
op het consumentenkrediet)''; zie ook Vred. Herstal, 12 maart 1993, D.C.C.R.,
1993-94, 536, noot F. Domont-Naert, ,,Une lecture de bonne foi de l'article
38''; Vred. Borgerhout, 27 januari 1994, T. Vred., 1996, 118; Vred. Komen,
8 mei 1995, T. Vred., 1996, 144 waar de afwezigheid van een fout van de
consument wordt gee
Èist; Vred. Namen (1ste kanton), 7 januari 1994, J.L.M.B.,
1994, 321; Vred. Zinnik, 8 maart 1996, Jaarboek Krediet 1996, 399; J.T. 1997,
31; Vred. Jumet 3 juni 1996, T. Vred. 1997, 394; J.L.M.B. 1997, 1675, noot
beide rechtsfiguren (Vred. Oudergem, 12 februari 1993,
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Vred. Bastogne, 23 april 1993,

E. Balate, ,,L'article 38 de la loi du 12 juin 1991: souplesse dans la mise en
oeuvre enfin!''; zie ook M. Dambre, ,,De procedure voor de vrederechter in het
kader van het consumentenkrediet''

o.c., 113-115, nrs. 17-18).

Artikel 38 van de Wet Consumentenkrediet en artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek hanteren een parallel systeem waarvan de voorwaarden niet
cumulatief moeten worden toegepast. Om uitstel van betaling te verlenen
moet de consument ,,ongelukkig en te goeder trouw zijn'', terwijl artikel 38
Wet Consumentenkrediet een verslechtering van de financie
Èle toestand
veronderstelt. Die voorwaarde is niet vervuld indien de consument enkel
inroept dat zijn financie
Èle toestand ondraagbaar is geworden door het in
gebreke blijven om de diverse afbetalingsovereenkomsten na te komen
,waardoor ze tegelijkertijd onmiddellijk opeisbaar werden (Vred. Bastogne,
23 april 1993,

T. Vred., 1993, 313, kritische noot M. Dambre, ,,Enkele

knelpunten in verband met het verzoek om betalingsfaciliteiten (artikel 38
Wet op het consumentenkrediet)''; zie ook Vred. Herstal, 12 maart 1993,

D.C.C.R., 1993-94, 536, kritische noot F. Domont-Naert, ,,Une lecture de
bonne foi de l'article 38'').

Bij het onderzoeken van de aanvraag om betalingsfaciliteiten overeenkomstig artikel 38 Wet Consumentenkrediet dient niet te worden vastgesteld dat
de consument ,,ongelukkig en te goeder trouw'' is, gelet op het verschil met
de regeling van artikel 1244, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek (Vred.

T. Vred., 1996, 107; zie ook Vred. Zinnik
J.L.M.B. 1998, 276, noot C. Biquet-Mathieu, ,,De quelques
questions pose
Âes a
Á l'occasion d'une demande de facilite
Âs de paiement'';
Jaarboek Kredietrecht 1997, 208).
Oudergem, 12 februari 1993,
29 mei 1997,

De procedure van artikel 38 Wet Consumentenkrediet betreft een autonome
rechtsfiguur, waarvan de toepassingsvoorwaarden niet samenvallen met
artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek. De consument moet niet bewijzen
dat hij ,,ongelukkig en te goeder trouw'' is, maar de afwezigheid van be-

T. Vred.,
T. Vred., 1996, 144 waar de

drieglijk opzet is wel vereist (Vred. Borgerhout, 27 januari 1994,
1996, 118; zie ook Vred. Komen, 8 mei 1995,
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ste

afwezigheid van een fout van de consument wordt gee
Èist; Vred. Namen (1
kanton) 7 januari 1994,

J.L.M.B. 1994, 321).

Op genuanceerde wijze werd geoordeeld dat de vereiste van goede trouw (in
de zin van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek) niet in de wet staat
ingeschreven, maar toch dient toegepast te worden, vermits dit beginsel geldt
voor elke overeenkomst (artikel 1134 van het Burgerlijk Wetboek). De
consument die nieuwe kredieten bekomt door systematisch vorige kredieten
te verzwijgen, handelt niet te goeder trouw (Vred. St.-Jans-Molenbeek
13 juni 1995,
F. De Patoul.,
121.
LING

T. Vred. 1996, 160; zie ook E.
o.c., 280, nr. 393).

BETALINGSFACILITEITEN Ð AANVULLENDE

Balate, P. Dejemeppe en

WERKING UITSTEL VAN BETA-

Ð Indien de toepassingsvoorwaarde van verslechtering van de financi-

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

e
Èle toestand na het sluiten van de kredietovereenkomst niet is vervuld,
kunnen geen betalingsfaciliteiten worden toegekend. Indien de consument
echter te goeder trouw is, kan de vrederechter steeds terugvallen op de
gemeenrechtelijke regeling van uitstel van betaling (voor een toepassing

kanton) 27 februari 1997, Jaarboek Kredietrecht
1997, 218; Vred. Saint-Nicolas 29 mei 1997, Jaarboek Kredietrecht 1997,
ste

zie Vred. Charleroi (1

226). In dit laatste vonnis wordt de goede trouw en de wil van de consument
om zijn schuldenlast af te bouwen afgeleid uit het feit dat een beroep op een
schuldbemiddelingsdienst werd gedaan.
Ook in een geval waar de consument in de procedure ten gronde ingeleid op
verzoek van de kredietgever een wedereis strekkende tot het bekomen van
betalingsfaciliteiten had ingediend en waarbij de wedereis niet-ontvankelijk
werd verklaard, kende de rechter gemeenrechtelijk uitstel van betaling toe
(Vred. Cha
Ãtelet 27 juni 1996,

T. Vred. 1996, 397, met noot).

Op vrij verregaande wijze legde de vrederechter te Malme
Âdy voor de inwerkingtreding van de wet van 5 juli 1998 op de collectieve schuldenregeling een aanzuiveringsplan op, waarbij een combinatie van de regeling met
betrekking tot betalingsfaciliteiten en de gemeenrechtelijke regeling van
uitstel voor betaling ertoe leidde dat zowel kredietgevers als andere schuldeisers in het aanzuiveringsplan werden betrokken (Vred. Malme
Â dy 1 oktober
1997
122.

Jaarboek Kredietrecht 1997, 240, noot F. Domont-Naert).

BETALINGSFACILITEITEN Ð OMSTANDIGHEDEN Ð OVERMATIGE

DENLAST

SCHUL-

Ð De toepassing van artikel 38 Wet Consumentenkrediet veron-

derstelt dat de verslechtering van de financie
Èle toestand geschiedt na het
sluiten van de kredietovereenkomst en onafhankelijk is van de wil van de
consument. De schuldenoverlast mag niet te wijten zijn aan het sluiten van
kredietovereenkomsten. De wetgever heeft geen burgerlijk gerechtelijk akkoord willen organiseren. Artikel 38 Wet Consumentenkrediet beoogt niet
tegemoet te komen aan onvoorzichtigheid of slecht beheer, hetgeen de
consument als slachtoffer van de verlokkingen van de consumptiemaatschappij en van te snel toegestaan krediet tot onverantwoordelijkheid zou
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T. Vred., 1996, 144; zie in dezelfde zin
Jaarboek Krediet 1996, 373; Vred. Herstal,

brengen (Vred. Komen, 8 mei 1995,
Rb. Luik, 22 januari 1996,

D.C.C.R., 1993-94, 536, kritische noot F. Domont-Naert,
14 december 1994, T. Vred. 1997, 350; J.T. 1997, 29; Vred. Waver 16 februari 1995, J.T. 1997, 30; Vred. Westerlo 6 maart 1996, R.W. 1997-98, 1269;
Vred. Tienen 17 februari 1997, R.W. 1997-98, 579; Vred. Egheze
Âe, 22 januari
1996, Jaarboek Krediet 1996, 385, noot M. Forges; Vred. Lessen, 13 maart
1996, Jaarboek Krediet 1996, 416, noot F. Domont-Naert, ,,Facilite
Âs de
paiement et de
Âlais de gra
Ãce''; Vred. Zinnik, 8 maart 1996, J.T., 1997, 31;
Vred. Charleroi (1
kanton) 27 februari 1997, Jaarboek Kredietrecht 1997,
218; Vred. Etterbeek 22 juni 1998, J.T. 1998, 679).
12 maart 1993,

,,Une lecture de bonne foi de l'article 38''; Vred. Anderlecht (1ste kanton)

ste

Een deel van de rechtsleer sluit zich aan bij dit strenge standpunt en stelt dat

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

de overmatige schuldenlast op zich geen voldoende reden kan zijn om
betalingsfaciliteiten toe te kennen, enerzijds omdat die toestand veelal niet
onafhankelijk zou zijn van de wil van de consument (waarbij de discussie
met betrekking tot de goede trouw van de consument wordt betrokken),
anderzijds omdat de reeds bestaande schuldenberg niet beantwoordt aan het

l.c., 160,
o.c., 247-248, nr. 278; D. Pire, ,,FaciliteÂs de paiement et
Á l'usage des juges de paix et de police, n 9,
bonne foi, in Chronique de droit a
begrip ,,verslechtering van de financie
È le toestand'' (H. Braeckmans,
nr. 23; P. Lettany,

o

U.Lg., 1994, 156). Wellicht zal dit achterhoedegevecht vanzelf oplossen ten

gevolge van de inwerkingtreding van de wet van 5 juli 1998 op de collectieve
schuldenregeling (zie

infra nr. 129).

Enige nuancering is hier op zijn plaats. Het doel van artikel 38 Wet Consumentenkrediet bestaat erin die consumenten die het meeste baat hebben bij
het toestaan van faciliteiten en het opstellen van een afbetalingsplan tegemoet te komen. Daarom verdient het aanbeveling op een niet al te restrictieve
wijze gebruik te maken van de door de wetgever toegekende beoordelingsvrijheid. De wettekst eist met betrekking tot de motivering enkel dat wordt
vastgesteld dat de financie
Èle toestand van de consument (na het sluiten van
de kredietovereenkomst) is verslechterd, ongeacht of die toestand op het
ogenblik van het sluiten ervan reeds min of meer precair was (M. Dambre,
De invloed van de informatieverplichting van de consument op het toestaan
van betalingsfaciliteiten in geval van consumentenkrediet, noot onder Vred.
Seraing 9 oktober 1992,

T. Vred.

1993, p. 22, nr. 6; M. Dambre, ,,De

procedure voor de vrederechter in het kader van het consumentenkrediet''

o.c., 116, nr. 21; zie ook Vred. Marchienne-au-Pont 7 februari 1992, J.L.M.B.
1992, 533; Vred. Luik (3de kanton) 14 januari 1994, T. Vred. 1996, 115, noot
V. Van Den Haselkamp-Hansenne; Vred. Borgerhout, 27 januari 1994,
T. Vred. 1996, 118; Vred. Marchienne-au-Pont 27 mei 1994, J.L.M.B.
1995, 644; T. Vred. 1995, 131; E. Balate, P. Dejemeppe en F. De Patoul.,
o.c., p. 280, nr. 393; cf. D. Pire, l.c., 157).
De rechter dient bij zijn beoordeling van de aanzuiveringsregeling rekening
te houden met het geheel van omstandigheden dat hem wordt voorgelegd,
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meer bepaald met de financie
Èle inspanningen waartoe de consumenten zich
zowel voor als na de neerlegging van het verzoekschrift strekkende tot het
bekomen van betalingsfaciliteiten hebben verbonden (Vred. Jumet 3 juni
1996,

T. Vred. 1997, 394; J.L.M.B. 1997, 1675, noot E. Balate, ,,L'article 38

de la loi du 12 juin 1991: souplesse dans la mise en oeuvre enfin!'').

De vrederechter van Borgerhout oordeelde dat als verslechtering van de
financie
Èle toestand kon worden aanvaard de omstandigheid dat de consument niet in staat blijkt te zijn een gezonde gezinsbudgettering te organiseren
en aldus is terechtgekomen in de spiraal die leidt naar overmatige schuldenlast, hetgeen een ware sociale plaag is (Vred. Borgerhout, 27 januari 1994,

T. Vred., 1996, 118).
123.

BETALINGSFACILITEITEN Ð OMSTANDIGHEDEN Ð ZIEKTE Ð De ziekte
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van de consument, die reeds bestond op het ogenblik van het sluiten van de
kredietovereenkomst, maakte het inkomensverlies dat nadien ontstond ten
gevolge van de ongunstige ontwikkeling van de ziekte niet voorzienbaar, zodat
de gevraagde betalingsfaciliteiten werden toegekend (Vred. Rochefort 2 april
1997,

D.C.C.R. 1997, 380, noot J.M. Jacquemin, ,,FaciliteÂs de paiement, eÂtat de
Jaarboek Kredietrecht 1997, 214).

sante
Â et respect de la vie prive
Âe'';
124.

BETALINGSFACILITEITEN Ð OMSTANDIGHEDEN Ð ECHTSCHEIDING Ð De

vrederechter van Beveren stond betalingsfaciliteiten toe omwille van de
verslechtering van de financie
Èle toestand die het gevolg was van een echtscheiding (Vred. Beveren, 19 april 1994,
125.

T. Vred., 1996, 126).

BETALINGSFACILITEITEN Ð OMSTANDIGHEDEN Ð OVERLIJDEN

ONROEREND BESLAG

ZOON EN

Ð Aan de voorwaarde van verslechtering van de finan-

cie
Èle toestand sinds de ondertekening van de borgstelling is voldaan ten
gevolge van het faillissement van de zoon van de borg, diens overlijden en de
gedwongen verkoop van het onroerend goed dat de borg in staat stelde zelf te
wonen en huishuur met betrekking tot twee verdiepingen te ontvangen.
Daardoor is tevens aan de andere vereiste, namelijk de goede trouw, voldaan
(Vred. Antwerpen (5
126.

de

kanton) 14 november 1995,

R.W. 1995-96, 964).

BETALINGSFACILITEITEN Ð MAXIMALE TERMIJN VOOR TERUGBETALING Ð

De maximale terugbetalingstermijnen die overeenkomstig artikel 22 Wet
Consumentenkrediet door de Koning worden bepaald (K.B. 4 augustus 1995)
kunnen geen afbreuk doen aan de bevoegdheid van de vrederechter om aan
de consument betalingsfaciliteiten toe te kennen (Vred. Antwerpen (5
kanton) 14 november 1995,

R.W. 1995-96, 964).

de

Terzake bevat de Wet Consumentenkrediet geen aanwijzingen, zodat er in
principe geen limiet is wat de totale duurtijd van de betalingsfaciliteiten
betreft (onder voorbehoud van wat in het volgend randnummer wordt gesteld). De wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling
bevat evenmin een dwingende maximumtermijn voor de minnelijke aanzui-
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veringsregeling. Daarentegen dient de beslagrechter zich bij het opleggen
van een gerechtelijke aanzuiveringsregeling te houden aan een maximumtermijn van vijf jaar, eventueel te verlengen met de helft van de nog lopende
termijn voor de kredietovereenkomsten (artikel 1675/12, § 2 Ger. W.).
127.

BETALINGSFACILITEITEN Ð GRENS

VAN DE BEOORDELINGSBEVOEGDHEID

Ð GEEN ,,BURGERLIJK FAILLISSEMENT'' Ð Teneinde een verzoek om betalingsfaciliteiten gegrond te kunnen verklaren moet worden onderzocht of de schuldenaars zich in de mogelijkheid bevinden de aangegane schulden binnen een
redelijke tijd te betalen. Dit is niet het geval indien de volledige terugbetaling
van de geleende kapitalen niet voor het bereiken van de pensioenleeftijd kan
worden georganiseerd (Vred. Kontich 6 januari 1995,

T. Vred. 1996, 133).

De vrederechter van Sint-Jans-Molenbeek wees een afbetalingsvoorstel van
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300-400 frank per maand af, aangezien de intresten reeds 30 frank per dag
bedroegen en de schuld derhalve niet-invorderbaar zou worden (Vred. St.-

T. Vred. 1994, 60; zie ook Vred. MarchienneAct. dr., 1993, 161, noot C. Biquet-Mathieu; Vred.
Malme
Â dy 20 april 1994, T. Vred. 1997 349).
Jans-Molenbeek 13 april 1993,
au-Pont, 26 juni 1992,

Een door de kredietnemer voorgestelde schuldherschikking werd niet aanvaard, aangezien dit zou leiden tot een merkwaardige verhoging van de

sexies Ger. W. de kredietkost in absolute termen zou verhogen en de looptijd
kosten van de kredietovereenkomst, zodat in toepassing van artikel 1337

ondraaglijk zou verlengd worden. Het uitstel van betaling werd beperkt tot

een schorsing van de onbetaalde vervallen mensualiteiten, evenals van deze
verschuldigd tot en met 2 maanden na de maand van de uitspraak. Die
,,adempauze'' moest de kredietnemer in staat stellen zijn consumptieve
uitgaven beter te overleggen en bepaalde kosten zo nodig te comprimeren
(Vred. Roeselare 10 februari 1995,

T. Vred. 1998, 543).

Het toestaan van betalingsfaciliteiten mag niet leiden tot een civiel faillissement en mag er niet toe leiden dat de consument van zijn verbintenissen

T. Vred., 1996, 118; zie
J.T. 1997, 29).

wordt bevrijd (Vred. Borgerhout, 27 januari 1994,
de

ook Vred. Hoei (2

kanton) 20 januari 1995,

Dergelijke beoordeling sluit aan bij het gemeen recht inzake uitstel van

Arr.Cass. 1985-86, 1438; Pas. 1986, I, 1295;
R.W. 1987-88, 1503, noot A. Van Oevelen, ,,De toekenning van uitstel van

betaling (Cass. 19 juni 1986,

betaling mag er niet toe leiden dat de schuldenaar van zijn verbintenis wordt

bevrijd''). Om de wettelijkheidsbeoordeling door het Hof van cassatie mogelijk te maken, dient de beslissing waarbij gemeenrechtelijk uitstel van betaling wordt toegestaan, aan te geven uit welke bedragen in hoofdsom en
intresten de schuld bestaat (Cass. 20 februari 1995,

Pas. 1995, I, 193). Of die

motiveringsvereiste ook geldt voor vonnissen gewezen in toepassing van

artikel 38 Wet Consumentenkrediet is niet uitgesloten (C. Biquet-Mathieu,
,,De quelques questions pose
Âes a
Á l'occasion d'une demande de facilite
Âs de
paiement'', noot onder Vred. Zinnik 29 mei 1997,

J.L.M.B. 1998, 282), doch

daarbij zal rekening moeten worden gehouden met de omstandigheid dat een

1878

verzoek om betalingsfaciliteiten kan worden ingediend vooraleer er enige
betalingsachterstand is of vooraleer de schuld onmiddellijk opeisbaar is
geworden overeenkomstig artikel 29 Wet Consumentenkrediet. Is de schuld
in principe wel opeisbaar, dan zou de rechter het verschuldigd saldo in
hoofdsom, intresten en toebehoren kunnen vaststellen, doch de veroordeling
daartoe kunnen uitstellen (Vred. Zinnik 29 mei 1997,

J.L.M.B. 1998, 276,

noot C. Biquet-Mathieu, ,,De quelques questions pose
Âes a
Á l'occasion d'une
demande de facilite
Âs de paiement'').

128.

BETALINGSFACILITEITEN Ð TOEREKENING

OP KAPITAAL EN INTRESTEN

Ð

De vrederechter van Zinnik stelde ons inziens ten onrechte want in afwijking
van de principes van artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek, dat de
afbetalingstermijnen eerst op het kapitaal en daarna op de verschuldigde
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intresten kunnen worden toegerekend (Vred. Zinnik 29 mei 1997,

J.L.M.B.

1998, 276, kritische noot C. Biquet-Mathieu, ,,De quelques questions pose
Âes
a
Á l'occasion d'une demande de facilite
Âs de paiement'').

129.

BETALINGSFACILITEITEN Ð WET OP DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

B.S.
B.S. 18 september 1998) verlaat de fragmentarische aanpak

Ð De wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling (
31 juli 1998, err.

van artikel 38 Wet Consumentenkrediet. De schuldenproblematiek, gedefinieerd als het niet in staat zijn om op duurzame wijze zijn opeisbare of nog te
vervallen schulden te betalen en voor zover hij niet kennelijk zijn onvermogen heeft bewerkstelligd, van natuurlijke personen, niet-handelaar, met

woonplaats in Belgie
È (artikel 1675/2 Ger W.) wordt globaal aangepakt (zie

De collectieve schuldenregeling, Antwerpen, Kluwer
La loi du 5 juillet
1998 relative au reÁglement de dettes et aÁ la possibiliteÂ de vente de greÂ aÁ greÂ
des biens immeubles saisis, Luik, Collection Scientifique de la FaculteÂ de
Droit de Lie
Áge, 1998, 173 p. ; E. Dirix en P. Taelman (ed.) Collectieve
schuldenregeling in de praktijk, Antwerpen, Intersentia, 1999, 306 p. ).
hierover B. De Groote,

rechtswetenschappen Belgie
È , 1999, 216 p. ; G. de Leval,

Vanaf de neerlegging van het verzoekschrift strekkende tot het bekomen

van een collectieve schuldenregeling wordt onder meer de procedure betalingsfaciliteiten overeenkomstig de Wet Consumentenkrediet geschorst tot
aan de beschikking van de beslagrechter die zich uitspreekt over de toelaatbaarheid van de vordering. De beschikking van toelaatbaarheid houdt van
rechtswege de schrapping in van de procedure betalingsfaciliteiten op grond
van de Wet Consumentenkrediet (artikel 1675/5 Ger W.).
Gelet op de ruimere mogelijkheden die de wet op de collectieve schuldenregeling biedt, tot en met eventuele kwijtschelding van schulden, zelfs van
kapitaal (artikel 1675/13 Ger W.), de meer soepele procedure, het verlaten
van de vereiste van goede trouw en de verplichte bijstand van een professionele schuldbemiddelaar, hetgeen de kans op slagen van een aanzuiveringsregeling verhoogt, lijkt het nut van een afzonderlijke procedure betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet eerder gering te zijn geworden.
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10. Tussenpersonen
130.

INVORDERING

VAN SCHULDEN

Ð GEEN

BEZOLDIGING OF VERGOEDING

Ð

Artikel 39 Wet Consumentenkrediet verbiedt aan alle personen die de
invordering van schulden ontstaan uit een kredietovereenkomst verrichten
of hierin tussenkomen, een bezoldiging of vergoeding aan de consument te
vragen voor hun tussenkomst. Deze bepaling heeft geen betrekking op de
gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding die krachtens de artikelen
1017 tot 1024 van het Ger. W. verschuldigd kunnen zijn (Vred. St.-Niklaas,

T. Vred. 1997, (372) 380; Vred. Kontich,
Jaarboek Krediet 1996, 233; contra Vred. Namen (2 kanton)
20 april 1993, Act. dr., 1994, 723, met kritische noot B. Caulier, ,,Cre
Âdit a
Á la

(2de kanton), 3 januari 1996,

de

25 april 1996,
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consommation, frais de recouvrement et indemnite
Â de proce
Âdure'').

131.

SCHULDBEMIDDELING Ð GEBREK

AAN HOEDANIGHEID OF ERKENNING

Ð

STRAFSANCTIE Ð Schuldbemiddeling is overeenkomstig artikel 67 Wet
Consumentenkrediet in principe verboden, tenzij voor wat betreft de dienstverlening door bepaalde beroepen of instellingen die voldoende waarborgen
voor de consument bieden. Het gaat om de advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders die handelen in de uitoefening van hun beroep, de
overheidsinstellingen, zoals de O.C.M.W.'s, de sociale diensten van allerlei
overheidsinstellingen en de particuliere instellingen die door de bevoegde
overheid zijn erkend. Dezelfde personen en instellingen kunnen als schuldbemiddelaar worden aangeduid in het kader van de collectieve schuldenregeling (artikel 1675/17, § 1 Ger. W.).
Niet-erkende personen die als schuldbemiddelaar optreden, kunnen worden
gestraft met een gevangenisstraf van acht dagen tot e
Âe
Â n jaar en/of met een
o

geldboete van 26 frank tot 50.000 frank (artikel 101, § 1, 10

Wet Consu-

mentenkrediet). De consument kan alle bedragen die hij in het kader van een
verboden schuldbemiddeling heeft betaald, terugvorderen, verhoogd met de
wettelijke intresten (artikel 88 Wet Consumentenkrediet).
De enige twee gepubliceerde vonnissen met betrekking tot de toepassing van
strafsancties wegens een overtreding van de Wet Consumentenkrediet hadden
betrekking op de onwettige uitoefening van schuldbemiddeling, zonder advocaat, ministerieel ambtenaar of een gerechtelijk mandataris in de uitoefening
van zijn beroep te zijn, of zonder een overheidsinstelling of een daartoe door
de bevoegde overheid erkende particuliere instelling te zijn en dit in strijd met
o

artikel 67 Wet Consumentenkrediet en artikel 101, § 1, 10 , Wet Consumentenkrediet (Corr. Turnhout, 15 december 1995, geciteerd door D. Blommaert,

Een strafrecht
voor bank- en beursverrichtingen, T.B.H.-dossier, afl. 4, 1997 (93) 99, nr. 11;
Corr. Turnhout, 4 oktober 1996, Jaarboek Krediet 1996, 452).
,,Belang van strafrechtelijke bepalingen bij kredietverlening'' in

132.

KREDIETBEMIDDELAAR Ð VERBOD OP AANREKENING KOSTEN Ð ADMINI-

STRATIEVE SANCTIE
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Ð Met betrekking tot dossierkosten en allerlei vergoe-

dingen die door tussenpersonen bij een kredietovereenkomst aan de consument werden aangerekend, bestaat een totaal verbod om van de consument
enige vergoeding, in welke vorm ook, te ontvangen (artikel 65, § 1 Wet
Consumentenkrediet). Bedragen die toch door de consument zouden zijn
betaald, kunnen worden teruggevorderd, verhoogd met de wettelijke intresten (artikel 88 Wet Consumentenkrediet). De Minister van Economische
Zaken haalde de inschrijving van een bemiddelaar voor een periode van 5
maanden door, omdat hij de consument verplaatsingskosten had laten terugbetalen (M.B., 14 maart 1994 aangehaald door D. Blommaert, ,,Belang van

Een strafrecht voor
bank- en beursverrichtingen, T.B.H.-dossier, 1997, afl. 4, nr. 21). Dezelfde
strafrechtelijke bepalingen bij kredietverlening'' in

sanctie werd toegepast voor een periode van zes maanden met betrekking tot

een tussenpersoon die onder meer kosten voor ,,administratie en opzoeking''
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en voor ,,bijkomende vergoedingen volgens afspraak'' had ontvangen (M.B.,
28 november 1996,

Jaarboek Krediet 1996, 544).

11. Verkoop op afbetaling
133.

VOORSCHOT Ð BESTAANSVOORWAARDE Ð Artikel 45, § 1 Wet Con-

sumentenkediet herneemt de bepaling van artikel 5 Afbetalingswet: in geval
van verkoop op afbetaling mag het voorschot niet minder bedragen dan 15%
van de prijs bij contante betaling en het dient ten laatste bij de ondertekening
van het contract te worden betaald. De verkoop op afbetaling geraakt als
financieringstechniek meer en meer in onbruik ten voordele van de veralgemeende toepassing van de kredietopeing. De rechtspraak terzake heeft in de
onderzochte periode derhalve meestal betrekking op kredietovereenkomsten
die onder gelding van de Afbetalingswet tot stand zijn gekomen.
Het betalen van een voorschot is een essentie
Èle bestaansvoorwaarde voor de
verkoop op afbetaling. Zolang er geen voorschot is betaald, is de verkoop
onbestaande en kunnen er geen verplichtingen uit voortspruiten (Luik 16 december 1991,

Rev. reÂg. dr. 1992, 249).

Wanneer een verkoop op afbetaling niet als dusdanig geldig is en de storting
van het wettelijk voorschot niet wordt bewezen, kan de akte nochtans als
bewijs gelden van een gewone verkoopovereenkomst (Rb. Leuven 20 mei
1992,

Pas. 1992, III, 78).

De betaling van het voorschot bij verkoop op afbetaling, opgelegd door
artikel 5 Afbetalingswet, kan niet gebeuren onder de vorm van cheques
waarvan de aanbieding in de tijd gespreid is. Het voorschot moet een
onmiddellijke verarming voor de koper uitmaken, zoniet is er geen sprake
van een verkoop op afbetaling (Vred. Luik 6 september 1991,
1034, noot).
134.

CONTANTE

BETALING

J.L.M.B. 1992,

Ð Onder contante betaling dient te worden ver-

staan het betalen van de prijs (of van het saldo) op het ogenblik van de
levering van de goederen, zelfs indien een voorschot werd betaald bij de

1881

, D.C.C.R. 1994-95, 370, noot

bestelling (Vred. Brussel 27 oktober 1994
F. Domont-Naert).

12. Risicobeperking in geval van verlies van een betaal- of kredietkaart
135.

AANBEVELING EEG

QUEGARANTIEKAART

VAN

17

NOVEMBER

1988 Ð UITSLUITING

EUROCHE-

Ð Artikel 61 Wet Consumentenkrediet beperkt het

risico voor de consument in geval van onrechtmatig gebruik na verlies of
diefstal van een betaal- of legitimatiekaart of titel zoals bedoeld in artikel 1,
o

12 Wet Consumentenkrediet tot een bedrag dat door het K.B. van 24 februari

B.S. 4 april 1992) werd bepaald op 6.500 frank. Dit artikel is de

1992 (

omzetting in het interne recht van de aanbeveling EEG van 17 november
1988 betreffende de betalingssystemen, die de chequegarantiekaart uitdruk-
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kelijk uitsluit, zodat de bepaling niet van toepassing is op de eurochequekaart
Bovendien kon de titularis van de eurochequegarantiekaart genieten van een
kasfaciliteit van 49.000 frank gedurende ten hoogste drie maanden. De
afgifte van de kaart stemde aldus overeen met de toekenning aan de consument van een kredietopening die niet onderworpen was aan de Wet
Consumentenkrediet, waardoor artikel 61 van de wet niet van toepassing
was (Kh. Brussel 6 december 1996,

T.B.H. 1997, 61; cf. supra nrs. 65 en 68).

13. Verwerking van persoonsgegevens
136.

GEGEVENSBESTAND Ð RECHT OP INZAGE EN VERBETERING Ð In het vorige

overzicht van rechtspraak werd verwezen naar een uitspraak waarbij de Beroepsvereniging voor het Krediet reeds voor de inwerkingtreding van de specifieke bepalingen van de Wet Consumentenkrediet werd veroordeeld tot betaling
van een schadevergoeding aan de consument aan wie het sluiten van kredietovereenkomsten werd geweigerd omdat hij bleek voor te komen op een geheime
zwarte lijst van wanbetalers (zie Y. Merchiers, M. Dambre en Ph. Colle,
,,Algemeen handelsrecht, handelscontracten, bank-, krediet, wissel- en chequeverrichtingen. Overzicht van rechtspraak 1987-1991,

T.P.R. 1992, 934, nr. 182).

Dit vonnis werd in beroep bevestigd. Het houden van een bestand inzake

consumentenkrediet houdt een foutieve aantasting in van de persoonlijkheidsrechten en de bescherming van de consument, indien de houder van het bestand
zichzelf ontslaat van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van
de gegevens en met betrekking tot het gebruik dat ervan door haar leden wordt
gemaakt en die de schuldenaar niet informeert van het bestaan en de inhoud van
het bestand, zodat deze de gegevens met betrekking tot hemzelf niet kan
de

controleren en laten verbeteren (Luik (3

kamer) 5 juni 1991,

J.L.M.B. 1992,

192, noot F. Domont-Naert, ,,De nouvelles normes de comportement pour les
banques de donne
Âes dans le secteur de cre
Âdit'';

Dr. inform. 1994, 32, noot

Th. Le
Âonard en E. Monte
Âro, ,,La responsabilite
Â du fait de donne
Âes a
Á caracte
Áre
personnel inexactes diffuse
Âes par une mutuelle d'information'').
Het recht van de consument op toegang tot, verbetering en verwijdering van
persoonsgegevens inzake consumentenkrediet wordt thans geregeld door

1882

artikel 70 Wet Consumentenkrediet en het uitvoeringsbesluit van 20 novem-

B.S. 11 december 1992).

ber 1992 (

14. Matigingsbevoegdheid van de rechter
137.

MATIGINGSBEVOEGDHEID

VAN DE RECHTER

Ð Op grond van artikel 90,

lid 2 Wet Consumentenkrediet kan de consument geheel of gedeeltelijk
ontslagen worden van conventionele schadevergoedingen. De tekst van

overeengekomen of
toegepaste straffen of schadevergoedingen, onder meer in de vorm van
strafbedingen''. Daarmee worden alle conventionele schadevergoedingsreartikel 90, lid 2 Wet Consumentenkrediet spreekt van ,,

gelingen bedoeld, zoals de nalatigheidsintresten, de schadebedingen, de
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bedingen

van

termijnverval

en

van

onmiddellijke

opeisbaarheid

(M. Dambre, ,,De bescherming van de consument in de kredietsector'' in
Y. Merchiers (ed.),

Consumentenrecht, Brugge, Die Keure, 1998, (129) 198,

nr. 159; zie in verband met het vroegere artikel 19octies, § 2 Afbetalingswet
dat de voorloper was van artikel 90, lid 2 Wet Consumentenkrediet: Luik
de

(11

kamer) 19 december 1989,

138.

MATIGINGSBEVOEGDHEID

Act. Dr. 1993, 167).

VAN DE RECHTER

GREPEN IN DE NIET-VERVALLEN TERMIJNEN

Ð KOSTENPERCENTAGE

BE-

Ð In de onderzochte periode was

uiteenlopende rechtspraak gegroeid over het twistpunt of de intresten en
kosten begrepen in de opeisbaar geworden nog te vervallen termijnen automatisch verschuldigd zijn, zonder door de rechter te kunnen worden gematigd

R.W. 1994-95, 718, A.J.T. 1994-95, 166,
T.B.H. 1995, 1005, noot; Rb. Luik 3 oktober 1995, J.L.M.B. 1996, 1060; Rb.
Verviers 18 september 1996, Jaarboek Krediet 1996, 225; Vred. Dinant
24 september 1993, T. Vred. 1996, 111; Vred. Gent (6 kanton) 17 oktober
1995, R.W. 1996-97, 1375; Vred. Gent (6 kanton) 19 december 1995, Jaarboek Krediet 1996, 258, Vred. Hoei 1 maart 1996, T. Vred. 1997, 383).

( in die zin Rb. Leuven 20 april 1994,

de

de

Andersluidende rechtspraak stelde dat die intresten en kosten als schadebeding, dat door de rechter kan worden verminderd, dienen te worden gekwa-

J.L.M.B. 1993, 87; Luik 14 januari 1993, T.B.H.
J.L.M.B. 1993, 587; Rb. Gent
7 mei 1993, T. Vred. 1994, 49; Rb. Doornik 24 oktober 1995, T. Vred. 1997,
354; Rb. Marche-en-Famenne 18 januari 1996, J.L.M.B. 1996, 1061; Vred.
Menen 12 mei 1993, T. Vred. 1994, 61; Vred. Barvaux 23 november 1993,
J.L.M.B. 1995, 637; Vred. Gent (7de kanton) 13 december 1993 (2), T. Vred.,
1996, 114; Vred. Komen 8 mei 1995, T. Vred. 1996, 144; Vred. Kortrijk
10 november 1996, Jaarboek Krediet 1996, 217).
lificeerd (Luik 22 juni 1992,

1994, 1059; Rb. Verviers 17 februari 1992,

In het Argenta-arrest van 20 maart 1998 aanvaardt het Hof van Cassatie dat
de rechter wettelijk kan beslissen om zijn matigingsbevoegdheid uit te
oefenen op de betalingsverbintenis van de consument met betrekking tot
de intresten en kosten begrepen in de nog te vervallen termijnen die opeisbaar zijn geworden. Met betrekking tot de kosten wordt daarbij door de

1883

feitenrechter, zonder schending van artikel 90, lid 2 Wet Consumentenkrediet, vastgesteld dat er enerzijds aanloopkosten en anderzijds kosten vervallen tijdens de volledige duur van het contract (administratie- en beheerskosten) bestaan. De schuldenaar dient de eerste categorie kosten te betalen,
doch de tweede categorie kosten kan niet langer worden aangerekend, gelet
op het termijnverval. Met betrekking tot de intresten die begrepen zijn in het
kostenpercentage luidt de redenering dat zij de tegenprestatie uitmaken van
de terbeschikkingstelling van het kapitaal en zij een einde nemen bij het
vervallen van de termijn waarbij het kapitaal onmiddellijk opeisbaar wordt
en de bestaansreden van die intresten verdwijnt. Het aangevochten vonnis
motiveert op die gronden op wettelijke wijze de beslissing het contractueel
bepaalde behoud van de betalingsverplichting van het kostenpercentage
begrepen in de verschuldigde en opeisbare termijnen te beschouwen als
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een strafbeding of een schadevergoeding die door de rechter kan worden
verminderd of waarvan de schuldenaar geheel kan worden ontslagen overeenkomstig artikel 90, lid 2 Wet Consumentenkrediet (Cass. 20 maart 1998,

T. Vred. 1998, 576, noot C. Biquet-Mathieu, ,, Le sort des inteÂreÃts et frais
consommation: suite mais pas fin''; D.C.C.R. 1998, 243, noot F. DomontNaert; R.W. 1998-1999, 1493, noot D. Blommaert, ,,Schadebedingen bij
ontbinding van kredietovereenkomsten: einde van diversiteit in de rechtspraak?''; Berichten over schuldbemiddeling, 1998, afl. 6, 34).
inte
Âgre
Âs dans les mensualite
Âs a
Á e
Âchoir en cas de de
Â nonciation d'un cre
Âdit a
Á la

Lijnrecht tegen deze cassatierechtspraak in stelde de rechtbank van eerste
aanleg te Brussel dat noch op grond van de rechtspraak inzake strafbedingen
van het Hof van cassatie, noch op grond van artikel 90, lid 2 Wet Consumentenkrediet de rechter de bedragen van de onmiddellijk opeisbare termijnen zou
kunnen verminderen; de rechter zou het principe van de bindende kracht van
overeenkomsten schenden door aan de kredietgever de toekenning van de
intresten en kosten begrepen in die termijnen te weigeren. Gezien het verstek
van de ontlener zou de rechtbank niet kunnen nagaan of het schadebeding
onverantwoord zou zijn in functie van bijzondere omstandigheden dewelke
ste

desgevallend oorzaak waren van de wanbetaling (Rb. Brussel (21
9 december

kamer)

T. Vred. 1998, 585, noot; zie ook Rb. Brussel (20 kamer)
1997, Jaarboek Kredietrecht 1997, 164; T.B.H. 1997, noot
ste

5 januari 1998,

F. Nichels, ,,De omvang van de terugbetalingsplicht van de consument in
geval van diens wanprestatie bij de uitvoering van de kredietovereenkomst'').
Met dergelijke anachronistische rechtspraak kan geenszins worden ingestemd;
enerzijds bevestigde het Hof van cassatie ondertussen de mogelijkheid voor de
rechter om de nog te vervallen intresten vervat in het opeisbaar bedrag te
matigen, anderzijds miskent de rechtbank de mogelijkheid om ambtshalve te
matigen op grond van artikel 90, lid 2 Wet Consumentenkrediet, aangezien dit
een bepaling van openbare orde is.

139.

MATIGINGSBEVOEGDHEID

VAN DE RECHTER

Ð NALATIGHEIDSINTRESTEN

OP HET KOSTENPERCENTAGE BEGREPEN IN DE NIET VERVALLEN TERMIJNEN

1884

Ð De

overvloedige rechtspraak waarbij toepassing werd gemaakt van de matigingsbevoegdheid ex artikel 90, lid 2 Wet Consumentenkrediet is verdeeld in
twee kampen. Een eerste strekking grijpt niet in tegen het gecumuleerd
vorderen van het kostenpercentage begrepen in de niet-vervallen termijnen
en de nalatigheidsintresten op het volledige opeisbaar saldo. De verantwoording voor dit standpunt luidt dat de conventionele intresten geenszins een
vergoeding voor enige vertraging in de betaling zijn, maar integraal deel
uitmaken van de som die door de kredietnemer, volgens overeenkomst, terug
te betalen is. De daarin begrepen intresten zijn volgens die stelling de
(handels)winst die aan de kredietverlener toekomt, zodat moet worden
aangenomen dat zij onafscheidbaar deel uitmaken van de hoofdsom. Bij
opeisbaarheid van deze som, zou daarop verwijlintrest kunnen worden
aangerekend, zonder dat er van anatocisme sprake zou zijn (Vred. Gent
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(5

de

kanton) 18 mei 1995,

T. Vred. 1998, 546).

In dezelfde zin werd geoordeeld dat er geen dubbel gebruik zou zijn tussen
de intresten begrepen in het kostenpercentage en de nalatigheidsintresten,
aangezien het kostenpercentage de normale huurprijs voor het geld is, terwijl
de nalatigheidsintresten de schade vergoeden ten gevolge van de vertraging

R.W. 1994-95, 718, A.J.T. 1994-95,
T.B.H. 1995, 1005, noot; Vred. Bastenaken 23 april 1993, T. Vred. 1993,
kanton) 17 oktober 1995, R.W. 1996-97, 1375; Vred.
316; Vred. Gent (6
Kapellen 31 januari 1996, Jaarboek Krediet 1996, 309; Rb. Brussel (21
kamer) 5 januari 1998, T. Vred. 1998, 585, noot).

in de betaling (Rb. Leuven 20 april 1994,
166,

de

ste

Deze rechtspraak sluit aan bij de eerste strekking die in het vorig randnummer werd besproken en die de vervroegde opeisbaarheid niet erkent als
een voor rechterlijke matiging vatbare conventionele schadevergoedingsregeling. Zoals aangegeven huldigt het Hof van cassatie een andere visie.
Twee andere argumenten kanten zich tegen het gecumuleerd vorderen van
het kostenpercentage begrepen in de niet-vervallen termijnen en de nalatigheidsintresten op het volledige opeisbaar saldo.
In de eerste plaats wordt wellicht te weinig rekening gehouden met de
vaststelling dat precies door de opeisbaarheid van de kredietovereenkomst
de niet-beschikbaarheid van het uitgeleende kapitaal ophoudt te bestaan.
Men kan zich afvragen of de onmiddellijke opeisbaarheid van het kostenpercentage begrepen in de nog niet vervallen termijnen niet dient te worden
gelijkgeschakeld met een absoluut nietig strafbeding, aangezien het niet kan
beantwoorden aan enige potentie
Èle schade van de kredietgever zoals bij het
sluiten van de kredietovereenkomst was te voorzien (cf. Cass. 17 april 1970,

Arr. Cass. 1970, 754, met conclusies E. Krings; Pas. 1970, I, 711; R.C.J.B.
1972, met noot I. Moreau-Margre
Áve; Cass. 24 november 1972, Pas. 1973, I,
297; R.W. 1973-74, 2427, noot E. Wymeersch; Arr. Cass. 1973, 302; Cass.
8 februari 1974, Arr. Cass. 1974, 624; Pas. 1974, I, 597; Cass., 11 oktober
1974, Arr. Cass. 1975, 194; Pas. 1975, I, 177; Cass., 17 juni 1977, Arr. Cass.
1977, 1073; Pas. 1974, I, 1059; Cass., 28 november 1980, Arr. Cass. 198081, 357; Pas. 1981, I, 374; Cass. 21 november 1985, Arr. Cass. 1985-86, 404;
1885

R.W. 1986-87, 2872; J.T. 1986, 394; Cass. 3 oktober 1986, Pas. 1987, I, 135;
Cass. 28 november 1991, Pas. 1992, I, 240; J.L.M.B. 1992, 290;
E. Wymeersch, ,,De betwistingen rond het strafbeding: een stand van zaken'', B.R.H. 1982, 428, vooral nrs. 3, 40 e.v.). De schade van de kredietgever ten gevolge van de wanbetaling door de consument wordt immers vergoed door de nalatigheidsintresten en het forfaitair schadebeding dat in
kredietovereenkomsten wordt opgenomen.
De onmiddellijke opeisbaarheid van de nog niet vervallen termijnen, waardoor de kredietgever vervroegd in het bezit wordt gesteld van het kapitaal,
inclusief het lastenpercentage, compenseert de kredietgever al aanzienlijk.
Het toekennen van een schadevergoeding op de op het ogenblik van de
dagvaarding nog niet vervallen termijnen zou de kredietgever een grotere
winst bezorgen dan in het geval van normale uitvoering van de overeenkomst
de
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(Rb. Gent (9

R.W. 1998-1999, 160; zie ook Rb.
J.L.M.B. 1992, 1030, noot).

kamer) 6 februari 1998,

Neufcha
Ãteau 29 januari 1992,

Anderzijds dient te worden gewezen op de rechtspraak die, met een verwijzing naar artikel 1154 van het Burgerlijk Wetboek, het tegenovergestelde
standpunt van de eerstgenoemde strekking huldigt. Gelet op het verbod op
anatocisme kan de nalatigheidsintrest enkel betrekking hebben op het kapitaalgedeelte in geval van onmiddellijke opeisbaarheid, doch niet op de
intresten begrepen in het kostenpercentage (Rb. Neufcha
Ãteau 29 januari

J.L.M.B. 1992, 1030, noot; Rb. Verviers 17 februari 1992, J.L.M.B.
Jaarboek Kredietrecht 1997, 153, noot
N. Van Peteghem; Vred. Tubeke 12 mei 1992, T. Vred. 1994, 52; Vred.
Âg. dr. 1997, 44; Vred.
Jumet 2 december 1996, T. Vred. 1998, 382; Rev. re
kanton) 27 februari 1997, Jaarboek Kredietrecht 1997, 218;
Charleroi (1
Vred. Saint-Nicolas 29 mei 1997, Jaarboek Kredietrecht 1997, 226; zie ook
Vred. Namen (1ste kanton), 7 januari 1994, J.L.M.B., 1994, 321; cf. Vred.
Marchienne-au-Pont 27 mei 1994, J.L.M.B. 1995, 644; T. Vred. 1995, 131).
1992,

1993, 587; Rb. Luik 5 mei 1997,

ste

140.

MATIGINGSBEVOEGDHEID

DIVERSE SANCTIES

VAN DE RECHTER

Ð GLOBALE

BEOORDELING

Ð De matigingsbevoegdheid betreft in het ene geval de

nalatigheidsintresten, die verminderd worden tot de wettelijke intrestvoet,
die enkel worden toegekend op het kapitaalgedeelte of waarbij het aanvangspunt wordt verschoven, in het andere geval het forfaitair schadebeding,
waarbij dit wordt verminderd tot een percentage of een bepaald bedrag dat
de rechter redelijk en aanvaardbaar acht of waarbij de consument er geheel
van wordt ontslagen en tenslotte vindt men rechtspraak terug waarbij de
verschillende schadevergoedingsregelingen met elkaar in verband worden
gebracht en sommige onderdelen ervan worden aangepakt (Rb. Kortrijk

T. Vred. 1994, 45; Rb. Gent 7 mei 1993, T. Vred. 1994, 49;
T. Vred. 1997, 356; Rb. Veurne (4 kamer)
19 februari 1998, R.W. 1998-99, 236; Rb. Brugge (10de kamer) 20 maart
1998, T. Vred. 1998, 589; Vred. Tubeke 12 mei 1992, T. Vred. 1994, 52;
kanton) 23 november 1992, T. Vred. 1993, 22; Vred.
Vred. Gent (7
Zottegem 1 april 1993, T. Vred. 1996, 109; Vred. Sint-Jans-Molenbeek 6 april
9 april 1993,

Rb. Gent 18 december 1995,

de

1886

de

T. Vred. 1994, 57; Vred. Sint-Jans-Molenbeek 13 april 1993, T. Vred.
T. Vred. 1994, 61; Vred. Wellin
1 september 1993, D.C.C.R. 1994-95, 56; Vred. Barvaux 23 november
1993, J.L.M.B. 1995, 637; Vred. Namen (1ste kanton), 7 januari 1994,
J.L.M.B., 1994, 321; Vred. Beveren 19 april 1994, T. Vred. 1996, 126; Vred.
Anderlecht (1
kanton) 14 december 1994, T. Vred. 1997, 350, J.T. 1997,
29; Vred. Kontich 6 januari 1995, T. Vred. 1996, 133; Vred. Beveren
kanton) 18 mei
28 februari 1995, T. Vred. 1997, 360; Vred. Gent (5
kanton) 6 juni 1995, T. Vred.
1995, T. Vred. 1998, 546; Vred. Gent (7
1996, 154, noot M. Dambre, ,,Over nietige en verminderbare schadebedingen inzake consumentenkrediet''; Vred. Lessen 17 januari 1996, Jaarboek
Krediet 1996, 292; Vred. Ronse 20 februari 1996, Jaarboek Krediet 1996,
364; Vred. Zinnik 8 maart 1996, Jaarboek Krediet 1996, 399; Vred. Paliseul
13 maart 1996, Jaarboek Krediet 1996, 316; Vred. Messancy 12 juni 1996,
D.C.C.R. 1996, 238; Vred. Herzele 27 juni 1996, Jaarboek Krediet 1996,
Âg. dr. 1997, 44; T. Vred. 1998,
324; Vred. Jumet 2 december 1996, Rev. re
382; Vred. Gent 10 januari 1997, T. Vred. 1997, 407; Vred. Beveren
28 januari 1997, A.J.T. 1996-97, 460; R.W. 1998-1999, 581; Vred. Charleroi
(1
kanton) 27 februari 1997, Jaarboek Kredietrecht 1997, 218; Vred.
Saint-Nicolas 29 mei 1997, Jaarboek Kredietrecht 1997, 226).
1993,

1994, 60; Vred. Menen 12 mei 1993,

ste

de
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de

ste

Dergelijke globale beoordeling kan eveneens leiden tot het besluit dat er
geen reden is om de matigingsbevoegdheid te gebruiken. Een schadebeding
van 10% op de nog te vervallen afbetalingen dat als het ware gecompenseerd
wordt met een door de kredietgever toegestaan ristorno van de nog te
vervallen totale kosten van het krediet en de enkele aanrekening van nalatigheidsintresten tegen 10,5% per jaar werden als niet overdreven beschouwd
(Vred. Gent (7
ste

Verviers (1

de

noot N. Van Peteghem).

141.

T. Vred. 1998, 548; zie ook Rb.
Jaarboek Kredietrecht 1997, 157, met

kanton) 19 juni 1995,

kamer) 16 april 1997,

MATIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RECHTER Ð FORFAITAIR SCHADEBEDING

Ð Aangezien de kredietgever bij wanprestatie van de consument werkelijk
schade lijdt (administratiekosten om de schuld te innen, het niet beschikken
over geldmiddelen bij investeringen, de muntontwaarding en elke andere
schade die niet wordt gedekt door de moratoire intresten), die niet vergoed
wordt door de conventionele intrest die bij een normale uitvoering van
de overeenkomst eveneens verschuldigd is, mogen de bedongen moratoire
intresten gecumuleerd worden met het schadebeding dat door de rechtde

bank echter van 20% tot 10% werd verminderd (Rb. Veurne (4

kamer)

R.W. 1998-99, 236; zie in dezelfde zin Vred. Namen (1ste
kanton), 7 januari 1994, J.L.M.B. 1994, 321; Vred. Gent (6 kanton) 17 oktober
1995, R.W. 1996-97, 1375, waar geoordeeld wordt dat het strafbeding degres19 februari 1998,

de

sief moet verlopen en verminderen naarmate het kredietbedrag verhoogt).

Een forfaitair verhogingsbeding van 15% op het opeisbaar saldo doorstond
de rechterlijke toets (Vred. Elsene (2

de

kanton) 4 juni 1997,

T. Vred. 1998,

1887

R.W. 1996-97, 1375,
Deinze 26 februari 1997, Jaarboek Kredietrecht 1997, 138; Vred. Willebroek 21 april 1997, Jaarboek Kredietrecht 1997, 140).

561; zie ook Vred. Gent (6

de

kanton) 17 oktober 1995,

waar het strafbeding weliswaar van 20% tot 10% werd verminderd; Vred.

Andersluidende rechtspraak stelt dat de prijs van het geld, de bruto-intrestmarge, de dossier-, beheers- en inningskosten en de kredietverzekeringspremie vervat zitten in het jaarlijks kostenpercentage, zodat de cumulatieve
vordering van een forfaitair schadebeding op alle (ook op de niet vervallen)
termijnen en een conventionele nalatigheidsintrest die merkelijk hoger ligt
dan de wettelijke intrestvoet als overdreven voorkomen en gematigd kunnen
worden (Vred. Gent (7

de

T. Vred. 1993, 22; Vred.
J.L.M.B. 1995, 637; zie in verband met het

kanton) 23 november 1992,

Barvaux 23 november 1993,

vroegere artikel 19octies, § 2 Afbetalingswet dat de voorloper was van
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artikel 90, lid 2 Wet Consumentenkrediet: Luik (11

de

kamer) 19 december

Act. dr. 1993, 167; Luik (11 kamer) 21 maart 1991, Act. dr. 1993,
kamer) 27 oktober 1992, Act. dr. 1993, 175; Rb. Verviers
171; Luik (11
17 februari 1992, J.L.M.B. 1993, 587, noot E. Balate).
de

1989,

de

Conventionele intresten mogen niet berekend worden op het schadebeding.
Er bestaat daarentegen geen overlapping tussen de conventionele intrest en
de gerechtelijke intrest, omdat alle termijnen ten gevolge van de wanbetaling
de

eisbaar zijn geworden (Gent (19

Kredietrecht 1997, 168).
142.

MATIGINGSBEVOEGDHEID

MEEN RECHT

Ð VERHOUDING

kamer) 18 september 1997,

VAN DE RECHTER

MET DE

Ð VERHOUDING

Jaarboek

MET HET GE-

WHPC Ð Ten onrechte oordeelde de

vrederechter te Kortrijk dat, aangezien de wetgever inzake consumentenkrediet minder streng zou zijn dan het gemeen recht inzake schadebedingen, dit
ste

blijkbaar zou moeten wijken voor de specifieke regeling (Vred. Kortrijk (1
kanton) 20 november 1996,

Jaarboek Krediet 1996, 217).

Er lijkt immers geen tegenstrijdigheid te bestaan tussen de bepaling van

lex specialis kan
lex generalis, in dit geval de cassatierechtspraak inzake

artikel 90, lid 2 Wet Consumentenkrediet, dat men als
beschouwen, en de

nietige strafbedingen. Het verdient wel aanbeveling dat de rechter eerst de

gemeenrechtelijke regeling inzake schadebedingen toepast met het oog op de
interne controle van het schadebeding (M. Dambre, ,,De bescherming van de
consument in de kredietsector'' in Y. Merchiers (ed.),

Consumentenrecht,

Brugge, Die Keure, 1998, (129) 201-202, nr. 166; in dezelfde zin P.A. Foriers
en A.F. Delwaide, ,,La sanction des manquements de l'emprunteur: les

Âdit aÁ la consommamontants dus en cas d'inexe
Âcution du contrat'', in Le cre
tion, Brussel, Ed. Jeune Barreau, 1997, (135) 177, nr. 45; cf. Vred. Charleroi
(2 kanton) 27 september 1993, J.L.M.B. 1993, 1501, noot E. Balate; Vred.
kanton) 6 juni 1995, T. Vred. 1996, 154, noot M. Dambre, ,,Over
Gent (7
de

de

nietige en verminderbare schadebedingen inzake consumentenkrediet'').

Indien de rechter vaststelt dat een schadebeding in een kredietovereenkomst
absoluut nietig is wegens strijdigheid met de artikelen 6, 1131 en 1133 van

1888

o

het Burgerlijk Wetboek of artikel 32, 15

o

en/of 21

WHPC moet hij de

toepassing ervan volledig afwijzen, omdat het schadebeding zelf nietig is.
Oordeelt de rechter dat niet het beding zelf, maar de concrete toepassing
ervan onverantwoord zou zijn rekening houdend met andere conventionele
sancties in geval van wanprestatie en/of rekening houdend met externe
omstandigheden dan kan hij zijn matigingsbevoegdheid overeenkomstig
artikel 90, lid 2 Wet Consumentenkrediet gebruiken en het schadebeding
verminderen (M. Dambre, ,,De bescherming van de consument in de kredietsector'',

o.c., 202, nr. 166; in dezelfde zin I. Demuynck, ,,De onrechtA.J.T.-Dossier, 1995-96, 19).

matige bedingen'',

Een impliciete uitspraak in verband met de afwijzing van de toepassing van
een contractuele sanctie op grond van het onverantwoord karakter ervan
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vindt men terug in een vonnis van de vrederechter te Roeselare. De opeisbaarheid van een kredietovereenkomst wegens een betalingsvertraging van
enkele dagen op een ogenblik dat nog 49 van de 60 termijnen dienden te
vervallen, werd beoordeeld als een ontoelaatbare sanctie welke de contracteconomie volledig zou verstoren en de kredietgever een ,,aberrant'' voordeel
zou opleveren ten opzichte van hetgeen deze mocht verhopen uit een
normale naleving van het contract (Vred Roeselare 10 februari 1995,

T. Vred. 1998, 543).

Vele van de in de vorige randnummers vermelde delicate evenwichtsoefeningen waaraan de rechters zich wagen bij de globale beoordeling van de
diverse schadevergoedingsregelingen lijken overbodig indien op ruimere
schaal op correcte wijze toepassing zou worden gemaakt van de leer van
de onrechtmatige bedingen in de WHPC. Artikel 32, 15

o

WHPC legt met

betrekking tot schadebedingen de dubbele voorwaarde op van wederkerigheid en gelijkwaardigheid (zie I. Demuynck, P. De Vroede en Y. Merchiers,
,,Algemeen handelsrecht, handelspraktijken en consumentenbescherming.
Overzicht

van

rechtspraak

1992-1997'',

T.P.R.

1999,

(131)

486-494,

nrs. 615-617). Met betrekking tot kredietovereenkomsten houdt dit concreet
in dat de diverse schadevergoedingsregelingen ten laste van de consument
die in gebreke blijft door de rechter nietig moeten worden verklaard, indien
er geen of geen gelijkwaardige schadevergoedingsregeling is uitgewerkt ten
gunste van de consument voor het geval de kredietgever in gebreke blijft.
o

Artikel 32, 21

WHPC legt eveneens de nietigheidssanctie op in geval van

duidelijke onevenredigheid van de sanctie met het nadeel dat door de
verkoper wordt geleden. Net zomin als het gemeen verbintenissenrecht
met betrekking tot schadebedingen zou moeten wijken voor de specifieke
bepalingen van de Wet Consumentenkrediet, dient de WHPC als ,,algemene
consumentenwet'' te wijken voor de Wet Consumentenkrediet. De bepalino

gen van artikel 90, lid 2 Wet Consumentenkrediet en artikel 32, 15

o

en 21

WHPC zijn immers niet tegenstrijdig en kunnen samen op een zelfde rechtsverhouding worden toegepast. Het zou bovendien volstrekt in strijd zijn met
de consumentenbeschermende

ratio legis van beide wetten om de toepassing

van die wet die de meest ruime bescherming aan de consument biedt, door

1889

middel van de nietigheidssanctie, uit te schakelen in het voordeel van de
minder verregaande bescherming die het matigingsrecht biedt. De ergste
strafbedingen die een duidelijke onevenredigheid tussen de verplichtingen
o

van partijen scheppen, vallen onder de nietigheidssanctie van artikel 32, 21

WHPC. Strafbedingen die (gewoon) overdreven of onverantwoord zijn
kunnen worden gematigd op grond van artikel 90, lid 2 Wet Consumentenkrediet (zie in dezelfde zin I. Demuynck, ,,De nieuwe wet op de strafbedingen: het matigingsrecht gelegaliseerd'',
19).

R.W.1999-2000, 109-111, nrs. 15-

Voortaan dient men voor wat het gemeen recht betreft niet enkel rekening te
houden met de principes zoals ontwikkeld door de cassatierechtspraak, maar
ook met de nieuwe wettelijke bepalingen inzake strafbedingen en moratoire

B.S. 13 januari

intrest, zoals ingevoegd door de Wet van 23 november 1998 (
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1999; zie hierover I. Demuynck, ,,De nieuwe wet op de strafbedingen: het
matigingsrecht gelegaliseerd'',

R.W.1999-2000, 105-111; P. WeÂry, ,,La loi

du 23 novembre 1998 modifiant le Code civil en ce qui concerne la clause
pe
Ânale et les inte
Âre
Ânale ou de
Âbut
Ãts moratoires: fin de la crise de la clause pe
de nouvelles incertitudes?'',

T.B.B.R. 1999, 222-238; B. Wylleman, ,,NieuA.J.T. 1998-99,

we wetgeving inzake strafbedingen en moratoire intrest'',

701-708). Krachtens de gewijzigde tekst van artikel 1231, § 1 van het

Burgerlijk Wetboek heeft de rechter ambtshalve of op verzoek van de
schuldenaar een algemene matigingsbevoegdheid voor overmatige strafbedingen ,,wanneer die som kennelijk het bedrag te boven gaat dat de partijen
konden vaststellen om de schade wegens de niet-uitvoering van de overeenkomst te vergoeden''. De rechter kan op identieke gronden eveneens de
moratoire intrest verminderen, evenwel zonder dat de herziene intrest lager
mag zijn dan de wettelijke intrest (gewijzigd artikel 1153, vierde lid van het
Burgerlijk Wetboek).
Ondanks deze nieuwe wettelijke regeling zijn wij van oordeel dat ook onder
het gemeen recht een strafbeding nog nietig kan worden verklaard wegens
strijdigheid met de openbare orde of ongeoorloofde oorzaak (zie in dezelfde
zin I. Demuynck, ,,De nieuwe wet op de strafbedingen: het matigingsrecht
gelegaliseerd'',

R.W.1999-2000, 108, nr. 11).

Bij vergelijking van de nieuwe gemeenrechtelijke regeling met die van
artikel 90, lid 2 Wet Consumentenkrediet blijkt een toenadering tussen beide
beoordelingssystemen. Evenwel biedt de regeling in de

lex specialis

de

rechter in het belang van de consument een ruimere beoordelingsbevoegdheid. Hij kan niet enkel met het overdreven karakter van het beding zelf
rekening houden, doch tevens met het onverantwoord karakter, bijvoorbeeld
bij de concrete toepassing ervan. Daarnaast volstaat de vaststelling dat
hetgeen bedongen werd overdreven of onverantwoord is, zonder dat dit

kennelijk overdreven of onverantwoord moet zijn. Bij de beoordeling volgens het gemeen recht zal de rechter derhalve slechts over een marginaal

toetsingsrecht beschikken. Bovendien is in de Wet Consumentenkrediet geen
ondergrens bepaald voor wat betreft de eventuele vermindering van mora-

1890

toire intresten. Tenslotte mag men daarbij niet vergeten dat de nietigheidso

sanctie wegens miskenning van artikel 32, 15

o

en 21

WHPC om de hoek

blijft loeren.

15. Administratieve verplichtingen en sancties
143.

INSCHRIJVINGSVERPLICHTING Ð Kredietgevers en kredietbemiddelaars

dienen in principe voorafgaand aan de uitoefening van hun activiteiten om
een inschrijving bij het Ministerie van Economische Zaken te verzoeken.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de kredietagenten voor het bemiddelen of het sluiten van kredietovereenkomsten voor een (ingeschreven) kredietgever, behalve wanneer het verkopers betreft van goederen of diensten
o
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gefinancierd door een kredietovereenkomst (artikel 77, § 1, lid 2, 2

Wet

Consumentenkrediet). Een kredietagent die onder deze bepaling valt, dient
o

derhalve geen inschrijvingsnummer op het kredietaanbod (artikel 14, § 3, 3
Wet Consumentenkrediet) te vermelden (Vred. Kortrijk (2
1997,

de

kanton) 4 maart

R.W. 1998-1999, 443; T. Vred. 1998, 120). In deze zaak werd toch

toepassing gemaakt van de sanctie wegens de miskenning van artikel 14, § 3,
o

3 Wet Consumentenkrediet door artikel 86 Wet Consumentenkrediet, dat de
rechter toelaat de kredietovereenkomst nietig te verklaren of de verplichtingen van de consument te verminderen tot de prijs bij contante betaling,
aangezien het aanbod evenmin melding maakte van de nochtans verplichte
vermelding van de maatschappelijke zetel van de kredietbemiddelaar en van
zijn inschrijvingsnummer in het handelsregister.
144.

ADMINISTRATIEVE

SANCTIES

Ð Ter handhaving van de bepalingen van

de Wet Consumentenkrediet en haar uitvoeringsbesluiten kan de Minister
van Economische Zaken twee soorten economische of administratieve sancties nemen:
Ð de intrekking of opschorting van de erkenning (artikel 106 Wet Consumentenkrediet)
Ð de doorhaling of opschorting van de inschrijving (artikel 107 Wet Consumentenkrediet).
Die sancties kunnen worden genomen:
1

o

indien de kredietgever niet meer voldoet aan de vereisten voor erkenning
zoals opgesomd in artikel 75 Wet Consumentenkrediet;

2

o

indien niet meer voldaan is aan de verbintenissen die bij de aanvraag om
erkenning of inschrijving werden aangegaan;

3

o

bij overtreding van e
Âe
Ân van de bepalingen van de wet of haar uitvoeringsbesluiten.

De Minister van Economische Zaken is niet verplicht om vooraleer een
beslissing te nemen, alle activiteiten van erkende kredietgevers te controleren. De administratie kan de controle uitvoeren naar aanleiding van klachten
of op basis van steekproeven (in casu met betrekking tot 200 dossiers). Die
methodes zijn niet onwettelijk en cree
Èren geen vermoeden van partijdigheid

1891

(R.v.St. (3

de

kamer) 30 juni 1995,

Jaarboek Krediet 1996, 460. Dit arrest

betrof nog de toepassing van de Afbetalingswet. Het beroep tegen ministerie
È le beslissingen in het kader van de Wet Consumentenkrediet behoort
thans tot de bevoegdheid van de rechtbank van koophandel, zie artikel 108
Wet Consumentenkrediet).
145.

ADMINISTRATIEVE

HANDELINGEN

SANCTIES

Ð MOTIVERINGSVERPLICHTING

BESTUURS-

Ð Een ministerieel besluit tot opschorting van de inschrijving

van een kredietgever wegens een overtreding van het verbod tot leuren van
artikel 7 Wet Consumentenkrediet werd gemotiveerd door te verwijzen naar
de stukken van de procedure bepaald in artikel 107, § 2 Wet Consumentenkrediet. De Minister had schriftelijk zijn grieven aan de betrokkene kenbaar
gemaakt en hem erop gewezen dat hij over een termijn van twee weken
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beschikte om zijn verdediging voor te dragen, terwijl in het ministerieel
besluit eveneens werd verwezen naar de opmerkingen van zijn raadsman (die
buiten de termijn werden meegedeeld). Die motivering voldeed volgens het
hof van beroep te Bergen aan de motiveringverplichting zoals opgelegd door
de Wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van

T.B.H. 1998, 241, noot;
T.B.H. 1997, weergave M. Tison; Jaarboek kredietrecht 1997, 62; Rev.
reÂg. dr. 1997, 350, met noot C. Horevoets. Dit arrest vernietigt Kh. Charleroi
kamer) 10 mei 1994, J.L.M.B. 1996, 24, noot E. Balate, ,, Des recours
(1

bestuurshandelingen (Bergen 16 januari 1997,

ste

contre les de
Âcisions de refus d'inscription ou d'agre
Âment en matie
Áre de cre
Âdit
a
Á la consommation'').

16. Vordering tot staking
146.

INBREUK

TIJKEN

OP WET CONSUMENTENKREDIET

Ð ONEERLIJKE

HANDELSPRAK-

Ð Overeenkomstig de regelen inzake de vordering tot staking opge-

nomen in de WHPC stelt de voorzitter van de rechtbank van koophandel het
bestaan vast en beveelt hij de staking van zelfs onder het strafrecht vallende
handelingen die een inbreuk uitmaken op de bepalingen van de artikelen 5, 6,
7-9, 14, 29-31, 33, 40-42, 44, 28-50, 52, 55-58, 63-65, evenals van de
bepalingen genomen ter uitvoering van de artikelen 43, § 1, tweede lid en
51, tweede lid Wet Consumentenkrediet (artikel 109 Wet Consumentenkrediet).
De WHPC breidt het toepassingsgebied van de eerlijke gebruiken uit tot de
verhouding handelaar-consument. Artikel 94 WHPC bepaalt dat elke met de
eerlijke handelsgebruiken strijdige daad, waardoor een verkoper de belangen
van e
Âe
Ân of meer consumenten schaadt of kan schaden, verboden is. Overeenkomstig artikel 98 WHPC kan ook de individuele consument belanghebbende zijn bij de stakingsvordering.
De Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel ging in op
dergelijke stakingsvordering ingesteld door een consument. Een kredietopening werd geherkwalificeerd als lening op afbetaling van onbepaalde duur.

1892

Ten gevolge daarvan stelt de Voorzitter de schending vast van een aantal
bepalingen van de Wet Consumentenkrediet, waardoor de verplichtingen
van de consument worden beperkt tot het ontleende bedrag (artikel 87 Wet
Consumentenkrediet). De ingebrekestelling en de onmiddellijke opeisbaarheid van de kredietovereenkomst omwille van twee achterstallige termijnen
die enkel bestonden uit debetinteresten en de daarop volgende betekening
van loonsoverdracht geschiedden derhalve ten onrechte. Door aldus te
handelen stelde de kredietgever met de eerlijke handelsgebruiken strijdige
daden waardoor de belangen van de consument werden geschaad (Voorz.

Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging
1997, 507, noot M. Dambre, ,,De individuele consument en de vordering tot
Kh. Brussel 4 november 1997,

staking voor inbreuken op de Wet Consumentenkrediet'').
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I.

Hypothecair krediet

147.

KB NR. 225 Ð BETALING

RENDE DERDE

AAN TUSSENKOMENDE PARTIJ OF RECONSTITUE-

Ð De betaling die krachtens artikel 28 van het KB nr. 225 aan

de tussenkomende partij of de reconstituerende derde dient te worden
gedaan, geldt, niettegenstaande elke andersluidende overeenkomst, als bevrijdend voor de schuldenaar ten aanzien van de schuldeiser. De betaling
strekt ertoe de lener te beschermen en belet dat de geldschieter de bevrijdende werking van betalingen aan de rechtsgeldig aangestelde tussenko-

Arr.
Cass. 1995, 316; Pas. 1995, I, 326; R.W. 1995-96, 460; J.T. 1996, 169, noot
Âg.dr. 1996, 432, noot T. Bosly).
J. Jakhian; Rev. re

mende partij om welke reden ook zou betwisten (Cass. 17 maart 1995,

148.

KB NR. 225 Ð RECONSTITUTIE VAN HET KAPITAAL Ð OPEISBAARHEID Ð

In geval van opzegging van een lening met reconstitutie van het kapitaal
geregeld door K.B. nr. 225 is de schuldenaar gehouden tot de betaling van het
schuldsaldokapitaal, met name het geleende kapitaal verminderd met het
reeds wedersamengestelde kapitaal (toepassing van de artikel 15 en 16 van
K.B. nr. 225), evenals tot de betaling van de rentetermijnen die niet zijn
gestort op de dag van de tenuitvoerlegging van de opzeggingsclausule, en
van de verwijlinteresten. In geval van opzegging van het krediet wordt de
verplichting tot terugbetaling van het kapitaal immers niet langer geregeld op
basis van de artikelen 17 en 18 van K.B. nr. 225, die betrekking hebben op de
gedeeltelijke terugbetalingen tijdens de uitvoering van de overeenkomst
(Beslagr. Luik 29 maart 1995,

Rev. not. b.

1995, 440 noot C. Biquet-

Mathieu, ,,L'e
Â poque de la compensation entre le capital pre
Â et le capital
Ãte
reconstitue
Â en cas de de
Ânonciation d'un cre
Âdit avec reconstitution du capital'').
149.

KB NR. 225 Ð RECONSTITUTIE VAN HET KAPITAAL Ð OPEISBAARHEID Ð

LOONOVERDRACHT Ð GEEN

GEDEELTELIJKE TERUGBETALING

Ð Wanneer in

het kader van een hypothecaire lening door reconstitutie van het kapitaal de
termijn overeenkomstig het lastenboek is verstreken, zijn de schuldenaars

1893

gehouden tot volledige terugbetaling van het geleend kapitaal. Het K.B.
nr. 225 van 7 januari 1936 bepaalt dat de uitoefening door de uitlener van het
recht om een vervroegde terugbetaling te eisen tot gevolg heeft dat het
gereconstitueerd kapitaal onmiddellijk opeisbaar wordt en dat de lener er
in dit geval niet toe is gehouden een groter bedrag te storten dan het verschil
tussen het geleend en het gereconstitueerd kapitaal. Wanneer de uitlener om
de terugbetaling van het kapitaal te bekomen gebruik heeft gemaakt van een
loonoverdracht, kunnen de daaruit voortspruitende gespreide betalingen
geenszins worden beschouwd als gedeeltelijke terugbetalingen, die telkens
aanleiding geven tot een nieuwe afrekening en een nieuwe vergoeding voor
wederbelegging. Bijgevolg is de vordering tegen de gecedeerde werkgever
tot betaling van die nieuwe afrekeningen ongegrond daar de rechten van de
uitlener werden voldaan, hij geen nieuwe overdracht heeft betekend en de
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werkgever met deze laatste niet heeft ingestemd (artikel 1690 van het
Burgerlijk Wetboek). Alhoewel de uitlener na het verstrijken van de termijn
straffen kan opleggen tot dekking van het verlies van de verwachte winst bij
uitvoering van het contract, wordt hem op geen enkele grond toegestaan
onmiddellijk te eisen wat hij zou hebben bekomen indien de terugbetaling
zou zijn gebeurd overeenkomstig de leningakte (Luik 17 november 1992,

J.L.M.B. 1993, 550).

In deze zaak nam het hof van beroep te Luik aanstoot aan de verwarring die
door de uitlener wordt veroorzaakt met betrekking tot de toepassing van de
bepalingen van het K.B. nr. 225. Voor een professionele kredietverstrekker
vormt dit een zware fout. De vordering tot schadevergoeding wegens tergend
en roekeloos geding die door de werkgever en de tot vrijwaring opgeroepen
leners werd ingesteld, werd gegrond verklaard.

150.

WET HYPOTHECAIR KREDIET Ð TOEPASSINGSGEBIED Ð Het toepassings-

gebied van de Wet Hypothecair Krediet wordt omschreven in artikel 1 van
die wet: zij is slechts van toepassing op het hypothecair krediet bestemd voor
het financieren van het verwerven of behouden van onroerende zakelijke
rechten, toegekend aan een natuurlijke persoon die uitsluitend handelt met
een oogmerk dat geacht kan worden vreemd te zijn aan zijn handels-,
beroeps- of ambachtelijke activiteiten en die, op het ogenblik van het sluiten
van het contract, zijn gewone verblijfplaats in Belgie
È heeft (Brussel 23 januari 1998,

J.T. 1998 (verkort), 493).

De Wet Hypothecair Krediet is slechts van toepassing op het hypothecair
krediet dat in het bijzonder en in hoofdzaak de verwerving van een onroerend
goed voor andere dan beroepsdoeleinden mogelijk maakt. Het in de artikelen
1 en 2 van deze wet bedoelde krediet is het contract waardoor een onderneming, die aan de voorwaarden van artikel 37 voldoet en aan de in de artikel
43 en 44 georganiseerde controle is onderworpen, een geldsom ter beschikking stelt van een persoon die dat zal gebruiken voor de aankoop van een
onroerend goed of de verwerving van onroerende zakelijke rechten (Beslagr.
Brussel 11 juli 1996,

1894

J.T. 1997, 349).

De Wet Hypothecair Krediet is niet toepasselijk wanneer een krediet toegekend aan een vennootschap bestemd is voor de financiering van de bouw en
uitrusting van een schip, ook als degene die, als solidaire medeschuldenaar,
tot zekerheid een onroerend goed met hypotheek bezwaard heeft, zelf geen
handel drijft (Gent (14

de

kamer) 25 januari 1994,

1994, 530).
151.

R.W. 1994-95, 196; T. Not.

WET HYPOTHECAIR KREDIET Ð TOEPASSINGSGEBIED Ð BEVOEGDHEID Ð

Een kredietverlening bestemd voor de aankoop of verbouwing van een
onroerend goed waarop een hypotheek werd toegestaan is een hypothecair
krediet. Dit is het geval wanneer het krediet werd verleend om een vorig
vervallen hypothecair krediet te bevestigen met beding dat de voor het eerste
krediet verleende hypotheek in stand wordt gehouden voor het tweede
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krediet. Op een hypothecair krediet is de Wet Consumentenkrediet niet
o

van toepassing krachtens de bepaling van artikel 3, § 1, 6

van deze wet.

De vrederechter is niet bevoegd om kennis te nemen van een vordering met
betrekking tot een hypothecair krediet (Arrondrb. Brussel 2 oktober 1995,

Pas. 1995, III, 37).
152.

WET

HYPOTHECAIR KREDIET

Ð PROSPECTUS Ð GETROUWHEIDSPREMIES

Ð De prospectus vermeldt onder meer de tarieven, een representatief voorbeeld en de modaliteiten voor de verandering van rentevoet (artikel 47, § 2
Wet Hypothecair Krediet en artikel 12 K.B. 5 februari 1993). In het kader
van het administratief toezicht heeft de Raad van State gesteld dat de
prospectus alle mogelijke verminderingen of verhogingen moet vermelden.
In principe mogen geen renteverminderingen worden toegestaan die niet in
de prospectus worden vermeld. Een veralgemeende praktijk van toekenning
van renteverminderingen die niet zijn vermeld in de prospectus kunnen de
transparantie van de markt en de vergelijkbaarheid van de informatie ondergraven (R.v.St., (4

de

132).

kamer) nr. 61.653, 11 september 1996,

T.B.P. 1997,

In de discussie over de mogelijkheid om renteverminderingen buiten prospectus toe te kennen, werd de toezicht houdende Controledienst voor de
Verzekeringen niet gevolgd in haar verzet tegen elke concurrentie
Èle rentevermindering. Getrouwheidspremies toegestaan aan een kredietnemer omwille van bijzondere omstandigheden die hem individueel betreffen, dienen
niet in de prospectus, bestemd voor het grote publiek te worden onderge-

kamer) nr. 61.654, 11 september 1996, Jaarboek Krediet
1996, 74, noot G. Straetmans, ,,Getrouwheidspremies en markttransparantie.
Bescherming van de consument versus contractsvrijheid?''; A.P.T. 1996,
de

bracht (R.v.St., (4

126).

De dwingende regels van de Wet Hypothecair Krediet zijn opgesteld om
zowel de kredietnemer te beschermen, als de contractuele vrijheid te waarborgen. De wet staat er niet aan in de weg dat een hypotheekonderneming die
in haar prospectus melding maakt van mogelijke wijzigingen van de rente-

1895

voet, aan bepaalde van haar clie
Ènten gelet op de specifieke omstandigheden
buitengewone ristorno's toekent die niet op haar algemeen tarief voorkomen
en die niet aan de Controledienst voor de Verzekeringen zijn medegedeeld

Jaarboek Krediet 1996, 63, noot
T.B.H. 1998, 231, noot G. Jakhian, ,,Ristourne et reÂduction
d'inte
Âre
Â dit hypothe
Âcaire: l'e
Âtat provisioire de la question Ð
Ãts dans le cre
L'offre conjointe et le cre
Â dit hypothe
Âcaire''; Rev. not.b. 1996, 392, advies
B. Haubert; A.P.T. 1996, 117; R.v.St. (3 kamer) nr. 65.692, 28 maart 1997,
Jaarboek kredietrecht 1997, 26, noot Th. Maniquet; zie ook B. Broucke,
,,Beschouwingen bij het arrest van de Raad van State dd. 11 september 1996
(nr. 61.653)'', T. App. 1997, afl. 2, 13-15).
de

(R.v.St., (3

kamer) nr. 59.840, 3 juni 1996,

J.M. Jacquemin;

de

Ondertussen werd artikel 47, § 2 Wet Hypothecair Krediet in die zin gewij-

B.S. 9 april 1998). Het uitgangspunt is
alle eventuele verminderingen en vermeerderingen van

zigd door de Wet van 13 maart 1998 (
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dat in de prospectus

rentevoet en alle toekenningsvoorwaarden moeten worden opgenomen. Partijen kunnen van de prospectus afwijkende verminderingen (de zogenaamde
verminderingen ,,buiten tarief'') of vermeerderingen overeenkomen, indien
deze voordeliger zijn voor de kredietnemer of indien zij op zijn initiatief
werden onderhandeld.

153.

WET

HYPOTHECAIR KREDIET

VAN VERZEKERAAR

Ð AANGEHECHT

CONTRACT

Ð VRIJE

KEUZE

Ð OPENBARE ORDE Ð Artikel 6 Wet Hypothecair Krediet

bepaalt de voorwaarden waaronder de kredietgever het sluiten van een
aangehecht contract aan de kredietnemer kan opleggen, waarbij de nietnaleving van dit aangehecht contract de opeisbaarheid van de kredietovereenkomst kan veroorzaken. De kredietgever dient de vrije keuze van verzekeraar te waarborgen: het is hem verboden de consument rechtstreeks of
zijdelings te verplichten het verzekeringscontract bij een door hem aangewezen derde te sluiten (artikel 6, § 2, lid 2 Wet Hypothecair Krediet).
Gelet op het beoogde doel, namelijk de bescherming en bevordering van de
mededinging en de strafsancties die de overtreding van artikel 6, § 2 Wet
Hypothecair Krediet kan meebrengen (artikel 34, § 1 Wet Hypothecair
Krediet), wordt vrij algemeen aanvaard dat de bepaling de openbare orde
betreft en dat aangehechte contracten die in strijd met de bepaling worden

Jaarboek
krediet 1996, 48; E. Casier, ,,Hypothecair krediet'' in E. Dirix, A. Van Gelder
en A. Van Oevelen (ed.), Commentaar Bijzondere overeenkomsten, Antwergesloten, absoluut nietig zijn (Vred. Overijse, 24 december 1996,

pen, Kluwer Rechtswetenschappen Belgie
È, 1994, losbl., artikel 6-7, nr. 10;
M. Dambre, ,,Toepassing van de wet in de tijd en inwerkingtreding'' in

De nieuwe Wet op het Hypothecair
Krediet, Antwerpen, Kluwer Rechtswetenschappen BelgieÈ, 1993, (49) 53,
Âdit hypotheÂcaire, Brussel, Larcier, 1994, 29, nrs. 50nr. 8; G. Jakhian, Le cre
51; P. Sourbron, ,,Het dwingend karakter van de wet'' in D. Meulemans en
G. Schepers (ed.), De nieuwe Wet op het Hypothecair Krediet, Antwerpen,
D. Meulemans en G. Schepers (ed.),

Kluwer Rechtswetenschappen Belgie
È, 1993, 63, nr. 9).

1896

154.

WET HYPOTHECAIR KREDIET Ð AANGEHECHT CONTRACT Ð VERVROEGDE

TERUGBETALING LENING

Ð INSTANDHOUDING VERZEKERINGSOVEREENKOMST Ð

De vervroegde terugbetaling van een lening, waarvan de voorwaarden de
lener verplichtten een brandverzekering te sluiten voor de gehypothekeerde
gebouwen gedurende de hele duur van de lening bij een aan de uitlener
verbonden verzekeringsmaatschappij, laat de lener niet toe zijn verzekeringsovereenkomst voor het contractuele einde op te zeggen (Rb. Luik
12 oktober 1992,

155.

WET

De Verz. 1993, 488, noot D. De Maeseneire).

HYPOTHECAIR KREDIET

OF VERPLICHTINGEN

Ð ANDERE

Ð GEZAMENLIJK

BIJKOMENDE OVEREENKOMSTEN

AANBOD

Ð Het toestaan van krediet

onder de verplichting tot het sluiten van verzekeringen, kapitalisatieovereenkomsten, spaarverrichtingen, andere dan de toegevoegde contracten be-
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doeld in de artikelen 5 en 6 Wet Hypothecair Krediet is verboden (artikel 19
Wet Hypothecair Krediet). Het verbod is gelijkaardig aan dat van artikel 31
Wet Consumentenkrediet en wordt gezien als een toepassing van artikel 54
WHPC met betrekking tot het verboden gezamenlijk aanbod.
In die zin werd geoordeeld dat een voordeel bestaande uit een korting op de
toegepaste rentevoet bij ondertekening van een hypothecair krediet, dat gebonden is aan de verkrijging van een andere dienst of een ander product (het
toekomstig sparen, het sluiten van een verzekeringspolis) een door artikel 54
WHPC en artikel 6 Wet Hypothecair Krediet verboden gezamenlijk aanbod
uitmaakt, in tegenstelling tot kortingen aan reeds bestaande klanten die geen
dubbel aanbod bevatten en derhalve geen gezamenlijk aanbod zijn (Voorz. Kh.
Brussel 4 december 1996,
377, noot G. Straetmans;

Krediet 1996,

Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1996,
A.J.T. 1996-97, 370, noot G.L. Ballon; Jaarboek

40; zie in verband met de verhouding tussen het verboden

gezamenlijk aanbod krachtens artikel 54 WHPC en de bepalingen van de Wet
Hypothecair Krediet: M. Van Den Abeele en Ch. Demoulin, ,,Quelques conside
Ârations au sujet de l'offre conjointe et du cre
Âdit hypothe
Âcaire'', noot onder
Brussel, 20 oktober 1993,

Jaarboek Krediet 1996, 31-39). Het vonnis werd

ondertussen in graad van hoger beroep hervormd, onder meer op grond van de

overwegingen dat de binding tussen de variabele ristorno's en de verzekeringspolis voortvloeide uit individuele onderhandelingen en de consument zelf de
verzekeraar had gekozen (Brussel 23 maart 1999,

D.C.C.R. 1999, 40, noot

G. Straetmans, ,,Preciseringen aan het verbod van gezamenlijk aanbod. Indivi-

duele onderhandelingen als ree
Èle uitzondering?''; zie ook E. Casier, ,,De wet van
13 maart 1998 tot wijziging van de wet op het hypothecair krediet. Een positieve
balans voor de consument'',

D.C.C.R. 1999, 139-144).

Het aanbod van een hypothecaire lening tegen gunstvoorwaarden, gekoppeld
aan de verplichting tegelijkertijd een schuldsaldo- en brandverzekering te
sluiten via de bemiddeling van de betrokken bank is verboden. De vordering
tot staken wordt terecht ingewilligd wegens overtreding van artikel 54
WHPC inzake het verbod van gezamenlijk aanbod van producten en diensten
o

en van artikel 23, 11 WHPC inzake verboden reclame (Brussel 20 oktober

1897

De Verz. 1994, 33, noot P. Colle en R. Strubbe; Jaarboek Handelspraktijken 1993, 229; T.B.H. 1994, 628, noot G. Straetmans; vonnis a quo:
Voorz. Kh. Brussel 4 maart 1993, Jaarboek Handelspraktijken 1993 , 266).
1993,

Tegen dit arrest werd cassatieberoep ingesteld wegens een vermeende schen-

ding van artikel 54 WHPC dat niet van toepassing zou zijn op een gecombineerd aanbod van een hypothecair krediet aan een zeer gunstige rentevoet,
enerzijds, en een schuldsaldo- en brandverzekering, anderzijds, aangezien de
consument geen voordeel zou halen uit de voorwaarde een verzekering te
sluiten en er derhalve geen gezamenlijk aanbod zou zijn. De voorziening in
cassatie werd verworpen op de overweging dat artikel 54 WHPC, dat verband houdt met de informatieplicht van de verkoper, het verbod van gezamenlijk aanbod niet beperkt tot het geval dat het hoofdaanbod gepaard gaat
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met een bijkomend aanbod waaruit de consument voordeel haalt (Cass.

4 september 1997, T.B.H. 1998, 53; R.W. 1997-98, 1076; Jaarboek Handelspraktijken en Mededinging 1997, 300; Jaarboek kredietrecht 1997, 16; R.
Cass. 1998, 206, noot G. Ballon).
156.

WET HYPOTHECAIR KREDIET Ð RECLAME Ð VERMELDING HOEDANIGHEID

TUSSENPERSOON

Ð VORDERING

TOT STAKING

Ð Een hypotheekonderneming

die nalaat haar hoedanigheid van tussenpersoon te vermelden, misleidt de
consument door de indruk te wekken persoonlijk als kredietgever op te
treden en te suggereren op die manier goedkopere kredieten te kunnen
verstrekken. De inbreuk op de artikelen 47, § 1 Wet Hypothecair Krediet
o

en 23,3 WHPC sticht verwarring bij de kandidaat-kredietnemers, niet alleen
over de hoedanigheid van de hypotheekonderneming, maar ook over de
opportuniteit om een beroep te doen op een kredietmakelaar. Dergelijke
inbreuk schaadt de belangen van andere kredietmakelaars of kan deze
belangen schaden en schendt derhalve artikel 93 WHPC (Voorz. Kh. Brussel
18 juli 1997,
157.

WET

SCHIKKING

Jaarboek kredietrecht 1997, 19).

HYPOTHECAIR KREDIET

Ð VERPLICHTE

POGING TOT MINNELIJKE

Ð Artikel 59, § 1, eerste lid Wet Hypothecair Krediet schrijft

op straffe van ,,nietigheid'' voor dat elke tenuitvoerlegging of beslag in het
kader van de Wet Hypothecair Krediet voorafgegaan moet worden door een
poging tot minnelijke schikking voor de beslagrechter.
De sanctie ingeval van niet-naleving van artikel 59 Wet Hypothecair Krediet
is de nietigheid. Er bestaat discussie over de vraag of het een relatieve
nietigheid die valt onder artikel 861 Ger. W. betreft, zodat belangenschade

J.T. 1998
T.B.B.R. 1994, 431;
T.B.B.R. 1995, 255; Beslagr. Veurne 16 november 1993, P.& B. 1994, 47,
dient te worden bewezen (in die zin Brussel 23 januari 1998,

(verkort ), 493; Beslagr. Brussel 1 februari 1994,
noot).

Het Hof van beroep te Gent oordeelde daarentegen dat de schending van de
belangen van de kredietnemer wettelijk wordt vermoed (Gent (14
1 juni 1993,

1898

de

kamer)

R.W. 1993-94, 829). In dezelfde zin werd geoordeeld dat het

voorafgaand bevel en het uitvoerend beslag op onroerend goed, die worden
betekend voor de op tegenspraak vastgestelde datum voor de poging tot
minnelijke schikking op grond van artikel 59 Wet Hypothecair Krediet, als
nietig moeten worden beschouwd, vermits zij voor de beslagene schade
veroorzaken, in de mate dat deze wordt beroofd van het recht om gehoord
te worden en een voorstel te doen (Beslagr. Bergen 12 december 1996,

not. b. 1997, 315, noot).

Rev.

De verzoeningsprocedure van artikel 59 Wet Hypothecair Krediet is niet van
toepassing wanneer niet is bewezen dat de toegestane lening binnen het
toepassingsgebied van de wet valt (Brussel 23 januari 1998,

J.T.

1998

(verkort), 493). Artikel 59 Wet Hypothecair Krediet is evenmin van toepassing op de derde houder, wanneer de hoofdkredietnemer een lening heeft
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aangegaan die niet aan de criteria van de Wet Hypothecair Krediet beantwoordt (Beslagr. Bergen 9 oktober 1997,

J.L.M.B. 1997, 1711).

Ook wanneer het uitvoerend onroerend beslag geen betrekking heeft op het
bezwaarde onroerend goed, maar op een ander onroerend goed van de
schuldenaar, is een voorafgaande poging tot minnelijke schikking overeenkomstig artikel 59 Wet Hypothecair Krediet vereist (Beslagr. Luik 6 maart
1995,

158.

Act. dr. 1996, 370).

WET

SCHIKKING

HYPOTHECAIR KREDIET

Ð TIJDSTIP Ð VOOR

Ð VERPLICHTE

POGING TOT MINNELIJKE

HET BEVEL TOT BETALING

Ð Niet het be-

slagexploot maar het aan het beslag voorafgaande bevel tot betaling moet
worden voorafgegaan door een verzoeningspoging. Voor zover de procedure
is gestart op 28 december 1992, voor de inwerkingtreding van de Wet
4 augustus 1992, diende het voorafgaande bevel tot betaling niet te worden
voorafgegaan door een verzoeningspoging (Beslagr. Nijvel 8 december

J.L.M.B. 1994, 699, noot G. de Leval; zie ook Gent 9 maart 1993,
T. Not. 1993, 398, noot; anders Beslagr.
Brugge 28 januari 1993, T. Not. 1993, noot C. Engels; T.G.R. 1993, 23).
1993,

R.W.

1992-93 (verkort), 1349;

Uit artikel 59 Wet Hypothecair Krediet, in werking getreden op 1 januari
1993, volgt dat de poging tot minnelijke schikking een noodzakelijke voorwaarde uitmaakt voor de uitwinning. De voor 1 januari 1993 verrichte
uitvoeringshandelingen blijven geldig en de procedure van minnelijke schikking is er niet op toepasselijk. Dit is het geval wanneer het bevel voorafgaand
aan het beslag betekend werd op 18 december 1992, nu het bevel de eerste

J.L.M.B.
P. & B. 1993, 1203, noot G. de Leval).

uitvoeringsdaad uitmaakt (Luik 6 mei 1993,
G. De Leval.

1993, 1203, noot

Wanneer een poging tot minnelijke schikking, bepaald bij artikel 59 Wet
Hypothecair Krediet heeft plaatsgehad na de overschrijving van het uitvoerend beslag op onroerend goed en is uitgelopen op een proces-verbaal van
afwezigheid van een minnelijke schikking bij afwezigheid van de schuldenaars, kan de beslagrechter, bij wie een verzoekschrift tot benoeming van een
notaris aanhangig is gemaakt overeenkomstig artikel 1580 Ger. W., vast-

1899

stellen dat de procedure regelmatig is (Beslagr. Luik 31 augustus 1993,

J.L.M.B. 1993, 1205, noot G. de Leval).
159.

WET

SCHIKKING

HYPOTHECAIR KREDIET

Ð VERPLICHTE

POGING TOT MINNELIJKE

Ð VERLOOP VAN DE PROCEDURE Ð Indien de beslagen schuldenaar

die tot minnelijke schikking is opgeroepen, niet is verschenen, tekent de
beslagrechter de niet-verzoening van de partijen aan, overeenkomstig de
procedure ingesteld bij artikel 59, § 1 Wet Hypothecair Krediet (Beslagr.
Brussel 9 april 1997,

Rev. not. b. 1997, 369, noot).

Er kan niet worden beweerd dat het onmogelijk is de schuldenaren tot
minnelijke schikking op te roepen omdat ze onvindbaar zouden zijn, terwijl
ze woonstkeuze hebben gedaan ten kantore van een notaris bij wie het
bevelexploot werd betekend. De uitnodiging tot minnelijke schikking moet

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

naar deze gekozen woonplaats worden verzonden. De nietigheid die wordt
voorgeschreven door artikel 59 Wet Hypothecair Krediet is een relatieve
nietigheid. In geval van eenzijdig verzoekschrift kan de rechter het middel
van de nietigheid opwerpen want het verstek is een wijze van tegenspraak
van de vordering; het komt dan aan de rechter toe om na te gaan of het
vastgestelde verzuim mogelijkerwijze de beschermde partij nadeel kan toebrengen (Luik 15 december 1994,
(verkort), 356).

Act. dr. 1996, 340; Rev. not. b. 1996

Door in een mogelijkheid tot toekenning van betalingsfaciliteiten te voorzien, staat het vast dat de wetgever de mogelijkheid tot verdaging van de
zaak in de loop van de procedure tot minnelijke schikking niet heeft uitgesloten. Dit uitstel tot een nabije datum laat toe de verwezenlijking van de
verbintenissen die door de schuldenaar op zich zijn genomen, te controleren
(Beslagr. Veurne 28 juni 1995,

Act. dr. 1996, 398).

Niets toont aan dat de wetgever in het kader van artikel 59 Wet Hypothecair Krediet heeft willen afwijken van de klassieke poging tot minnelijke
schikking waarbij de rechter slechts kan bijdragen tot het zoeken naar
een oplossing op vrijwillige basis, wat betekent dat de rechter de procedure
van minnelijke schikking niet kan voortzetten zonder de medewerking van
de twee partijen. Het voortzetten van de procedure tot uitvoerend onroerend
beslag ten laste van echtgenoten die in de schulden zitten, vormt geen
rechtsmisbruik wanneer blijkt dat de echtgenoten niet akkoord gaan om
hun schulden terug te betalen, noch om het bezwaarde onroerend goed in
der minne te verkopen (Gent 20 juli 1995,
160.

WET

SCHIKKING

HYPOTHECAIR KREDIET
È INDIGING
Ð BEE

Act. dr. 1995, 345).

Ð VERPLICHTE

POGING TOT MINNELIJKE

VAN DE VERZOENINGSPROCEDURE

Ð Bij herhaling

heeft de Beslagrechter te Veurne erop gewezen dat de procedure tot minnelijke schikking niet enkel voorafgaand aan enige daad van tenuitvoerlegging
dient te geschieden, doch bovendien bee
Èindigd moet worden vooraleer daden
van tenuitvoerlegging kunnen worden gesteld. Het feit dat een bevel wordt
betekend dat voorafgaat aan het uitvoerend onroerend beslag zonder de

1900

lopende procedure tot minnelijke schikking te hebben voleindigd, kan schade
berokkenen aan de belangen van de schuldenaar en in dit geval moet het
bevelsexploot nietig worden verklaard en kan het geen enkel gevolg sorteren
(Beslagr. Veurne 28 juni 1995,

Act. dr. 1996, 398).

De beslagrechter aan wie een eenzijdig verzoekschrift tot benoeming van de
notaris wordt gericht (artikel 1580 Ger. W.), kan ambtshalve een middel tot
nietigheid opwerpen zelfs al is het niet van openbare orde; dit is het geval
voor het middel gegrond op het niet naleven van artikel 59 Wet Hypothecair
Krediet. De hypothecaire schuldeiser kan niet beweren voldaan te hebben
aan de verplichting opgelegd door artikel 59 door te zijn verschenen op de
zitting tot minnelijke schikking zonder te zijn verschenen op de latere zitting
waarop de beslagrechter, in het kader van zijn bemiddelingsopdracht, de
zaak heeft verdaagd. Het feit dat de schuldeiser niet op deze latere zitting is
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verschenen, moet worden gelijkgesteld met het verzuimen van een poging tot
minnelijke schikking. De beslagrechter, aan wie een verzoekschrift tot
benoeming van een notaris is gericht, die het niet naleven van het voornoemde artikel 59 vaststelt, kan zich ertoe beperken deze procedure tot
benoeming op te schorten tot het bewijs wordt geleverd dat de procedure
tot minnelijke schikking volledig werd nageleefd (Beslagr. Veurne 19 april
1995,
161.

Act. dr. 1996, 378).

WET

HYPOTHECAIR KREDIET

Ð BETALINGSFACILITEITEN Ð In tegenstel-

ling tot de procedure betalingsfaciliteiten in het kader van artikel 38 Wet
Consumentkrediet bepaalt artikel 59, § 1 Wet Hypothecair Krediet geen
alternatieve wijze van rechtsingang. Derhalve is de gemeenrechtelijke regeling van artikel 1244 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 1333
e.v. Ger. W. van toepassing en kan het verzoek om betalingsfaciliteiten niet
bij conclusie tot de beslagrechter worden gericht in het kader van een
rechtspleging van minnelijke schikking (Antwerpen 8 januari 1996,

R.W.

1996-96, 1216, noot K. Delesie, ,,Het verkrijgen van betalingsfaciliteiten in
artikel 59, par. 1 Wet Hypothecair Krediet'' ).
Een minnelijke schikking strekkende tot toekenning van betalingsfaciliteiten
dient door de schuldenaar stipt te worden nageleefd. Betalingen in strijd met
het goedgekeurde afbetalingsplan kunnen het uitvoerend beslag niet opschorten, zelfs al is de schuldenaar te goeder trouw. Een nieuw verzoek
om betalingstermijnen is niet-ontvankelijk wanneer het wordt gedaan buiten
de termijn van vijftien dagen vastgesteld door artikel 1334 Ger. W. (Beslagr.
Bergen 9 oktober 1997,
162.

WET

T. Not. 1998, 121).

HYPOTHECAIR KREDIET

Ð BETALINGSFACILITEITEN Ð SAMENHANG

MET BETALINGSFACILITEITEN INZAKE CONSUMENTENKREDIET

Ð De vrederech-

ter voor wie een vordering is gebracht die ertoe strekt betalingsfaciliteiten te
verkrijgen in het kader enerzijds van een consumentenkrediet en anderzijds
van een hypothecaire lening is, voor zover deze twee vorderingen samenhangend zouden zijn, onbevoegd om kennis te nemen van de twee samen-
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gevoegde vorderingen die in dit geval overeenkomstig artikel 566, lid 1
Ger. W. zouden moeten worden behandeld door de rechtbank van eerste
aanleg. Voor zover het verzoek tot uitstel van betaling voorzien in artikel 59
Wet Hypothecair Krediet slechts kan worden ingesteld in de loop van de aan
het onroerend beslag voorafgaande poging tot minnelijke schikking en voor
zover de procedure voorzien door voornoemd artikel 59 niet werd aangevat,
kan de samenvoeging wegens samenhang slechts worden verricht op dusdanige wijze dat, rekening houdend met de verschillende voorwaarden waarin
de vorderingen moeten worden ingesteld, de vordering die betrekking heeft
op het consumentenkrediet verwezen moet worden naar de vrederechter en
de vordering in het kader van een hypothecair krediet naar de beslagrechter,
aangezien zowel de ontvankelijkheid als de gegrondheid van elke vordering
moeten worden beoordeeld door de wettelijk bevoegde rechtbank (Arrondrb.
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Hoei 6 februari 1995

163.

WET

Act. dr. 1996, 365, noot G. de Leval).

HYPOTHECAIR KREDIET

Ð VERZET

TEGEN VERKOOPSVOORWAARDEN

Ð BETALINGSFACILITEITEN Ð Wanneer de beslagene, conform de voorschriften van artikel 1582, lid 4 Ger. W. tegen verkoopsvoorwaarden van de
notaris opkomt, kan de rechter alleen die geschillen onderzoeken die verband
houden met de inhoud van de verkoopsvoorwaarden. De beslagene kan in
een dergelijke procedure geen uitstel van betaling vragen, nu hij nagelaten
heeft zulks tijdig, na het bevel aan te vragen (artikel 59 Wet Hypothecair
Krediet). Verder uitstel van betaling is bovendien niet meer verantwoord,
gelet op het feit dat de notaris ingevolge de geformuleerde tegenspraak alle
verrichtingen heeft geschorst, zodat de beslagene in feite het beoogde uitstel

, T. Not. 1996, 544,

reeds heeft verkregen (Beslagr. Antwerpen 18 juni 1996
noot).

164.

AANSPRAKELIJKHEID

POTHEKEERD GOED

HYPOTHECAIRE SCHULDEISER

Ð UITWINNING

GEHY-

Ð Een schade-eis ingediend door de voormalige zaak-

voerders van een inmiddels failliet verklaarde vennootschap tegen de hypothecaire schuldeiser op grond van de bewering dat het gehypothekeerd goed
door de laattijdige realisatie ervan kennelijk onder de marktprijs werd
verkocht, is een vordering die aanleunt bij de contractuele aansprakelijkheid.
De kredietinstelling begaat geen contractuele fout, als vaststaat dat alles in
het werk werd gesteld om onder voordelige omstandigheden te verkopen en
de vertraging duidelijk aan externe factoren te wijten is. Er is geen rechtso

misbruik wanneer de kredietinstelling 1 haar rechten tot verkoop nooit heeft
gebruikt met het oogmerk om eisers te schaden; 2

o

haar rechten niet heeft

uitgeoefend op zodanige wijze dat de schade voor de schuldenaar buiten
verhouding staat met het gering voordeel voor de schuldeisers; 3

o

op geen

ogenblik is ingegaan tegen de verwachtingen die haar beweerde vroegere
gedragingen bij eisers zou hebben gewekt. De hypothecaire schuldeiser dient
niet in te staan voor het behoud van het gehypothekeerd goed (Kh. Gent
16 september 1991,
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T. Not 1993, 367).

165.

È LE
NOTARIE

KREDIETOVEREENKOMST

È LE
Ð MATERIE

VERGISSING

Ð De

vordering tot verbetering van een verschrijving of misrekening in een
notarie
Èle kredietovereenkomst die het gevolg is van een materie
Èle vergissing
kan slechts ingewilligd worden voor zover hierdoor de in deze akte bevestigde rechten en verplichtingen van partijen niet worden uitgebreid, beperkt
of

gewijzigd (Antwerpen 13

maart 1995,

A.J.T.

1995-96, 578,

noot

D. Blommaert, ,,De materie
Èle vergissing bij de berekening van de maandelijks terug te betalen sommen inzake kredietovereenkomsten'').
166.

HYPOTHECAIR

VERZEKERAAR

KREDIET

Ð LOONSOVERDRACHT Ð STILZITTEN

KREDIET-

Ð Het stilzitten van een hypothecaire schuldeiser die 12 jaar

na de gedwongen verkoop van het onroerend goed een loonsoverdracht
betekent, leidt niet tot de uitdoving van zijn recht. Dit zou immers een
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toepassing zijn van de door het Hof van cassatie afgewezen leer van de

Jaarboek
kredietrecht 1997, 34, noot A. Mahieu). Daaraan wordt toegevoegd dat een
rechtsverwerking (Vred. Sint-Jans-Molenbeek 30 september 1997,

schuldeiser niet noodzakelijk, maar onder voorbehoud van de goede trouw

bij de uitvoering van de overeenkomst, zijn schuldvordering moet realiseren
en dit onder de enkele beperking van de verjaring.

In casu kon de betrokken

kredietverzekeraar geen slordigheid of nalatigheid die haar goede trouw in

het gedrang zou brengen, worden aangewreven. Zij had jarenlang gepoogd
haar schuldvordering te realiseren door beslag bij een medeschuldenaar,
terwijl de schuldenaar zelf had voorgehouden slechts 1.000 tot 2.000 frank
per maand te kunnen betalen, gelet op het beslag dat de fiscus op zijn
inkomen had gelegd.

DEEL II

HET WISSEL- EN CHEQUERECHT
AFDELING 1
HET RECHT VAN DE WISSELBRIEF

167.

SAMENLOOP

WISSELRECHT

Ð ONRECHTMATIGE

DAADSVORDERING

Ð In

een aantal gevallen wordt aandacht besteed aan de vraag of tussen wisselpartijen ruimte bestaat voor het inroepen van argumenten die gesteund
zijn op de onrechtmatige daad van e
Âe
Ân van de partijen, in de regel van de
schuldeiser. De schuldenaar die op deze wijze aan zijn schuld probeert te
ontkomen, roept ofwel de gebreken in op het stuk van de uitvoering in de
onderliggende rechtsverhouding, of steunt op extra-contractuele tekortkomingen.
De regelen van de samenloop verhinderen dat men tussen contractspartijen de
onrechtmatige daadsvordering kan opwerpen, althans voor zover de handeling
kan gerekend worden tot de contractuele relaties: de pre-contractuele onrechtmatige daad wordt niet door het verbod van samenloop getroffen. De uitzonde-
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ring voor schending van strafrechtelijk gesanctioneerde verplichtingen is
vooral in het chequerecht van groot belang (zie verder nr. 188). Tussen niet
rechtstreeks verbonden partijen geldt deze regel niet: zij hebben in hun wisselrelaties onrechtmatig gedrag van latere, of andere partijen niet onder ogen
kunnen nemen. Deze vorderingen blijven derhalve toegelaten, hetzij tussen
partijen die op grond van hun wisselverhoudingen als verwijderde partijen
moeten worden aangeduid (bv. de latere houder ten overstaan van de trekker),
maar ook in de verhouding tussen de houder en de betrokkene, al dan niet
acceptant. De werking van de exceptie blijft relatief: alleen die partij die er het
slachtoffer van is geweest kan zich op de onrechtmatige daad beroepen. Aldus
kan de betrokkene Ð niet acceptant er zich op beroepen dat hij door het bedrog
van de houder is misleid geworden en om die reden de wisselbrief heeft
geaccepteerd, terwijl dit verweermiddel een later gee
Èndosseerde niet toekomt,
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nu hij geen schade heeft ervaren die het gevolg is van de bedoelde onrechtmatige daad. Van deze regelen werd in de rechtspraak inzake zowel de
wisselbrief als de cheque enkele malen toepassing gemaakt.
168.

BLANCO

WISSEL

Ð De betrokkene had wisselbrieven in blanco geac-

cepteerd. Deze werden door de trekker ingevuld, zonder dat hiervoor enige
prestatie aan de betrokkene was geleverd. De trekker had de wissels bij de
bank verdisconteerd. Deze vordert betaling van de acceptant die de vervalsing tegenwerpt. Het hof weigert beroep op artikel 17 van de Gecoo
È rdineerde
wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes (hierna: de ,,Wet op de wisselbrief''), doch aanvaardt dat een vordering in onrechtmatige daad tussen
acceptant en houder aanvaardbaar is. De onrechtmatige daad van de bank
zou er in hebben kunnen bestaan de wissel te hebben verdisconteerd in de
wetenschap dat de wissels vals of fictief waren en dat zij de financie
Èle
toestand van de trekker kende. Deze argumenten worden op feitelijke
gronden van de hand gewezen: de bank wist bij de verwerving van de wissels
niet af van de omstandigheden waarin zij waren getrokken. Overigens
verweet het hof de betrokkene een grove fout door wissels te accepteren

T.B.H. 1993, 379, noot
J.L.M.B. 1992, 1102; J.T. 1993, 205; R.R.D. 1993, 262).

zonder deze te verifie
Èren (Bergen 3 maart 1992,
D. Blommaert;

Van belang in deze beslissing is de vaststelling dat tussen verwijderde
wisselpartijen ruimte is voor onrechtmatige daadsancties. Tot samenloop
bestaat er geen aanleiding nu de verbintenis tussen de partijen ontstaan is,
niet uit overeenkomst, doch uit het wisselrecht, in casu op grond van een
techniek van substitutie van schuldeiser.
In de uitvoerig gedocumenteerde annotatie ontleedt D. Blommaert verder de
grenzen van dit vorderingsrecht.
169.

VERWEERMIDDELEN Ð GEWELD Ð VALSE

TENDISCONTO

HANDTEKENING

Ð CEDEN-

Ð In hetzelfde arrest vermeldt het hof, obiter dictum, dat de

excepties die gesteund zijn op het geweld, of de valse handtekening van de
trekker, ook ten aanzien van verwijderde partijen tegenwerpelijk zijn. Deze

1904

Wisselbrief en
orderbriefje, II, Story-Scientia, Gent, 1973, nrs. 1410-1421; J. Van Ryn en
J. Heenen, Principes de droit commercial, Deel III, Bruylant, Brussel, p. 319,
opvatting stemt overeen met de heersende mening (J. Ronse,

nr. 423). De vervalsing van de handtekening van de trekker verhindert
evenwel niet dat de wisselbrief tussen alle andere partijen rechtsgeldig blijft
(artikel 7 Wet op wisselbrief).
Na onderzocht te hebben of er aanleiding bestond tot toepassing van artikel 17,
in fine van de Wet op de wisselbrief Ð

quod non Ð verklaart het hof dat de

omstandigheid dat artikel 17 niet kan worden ingeroepen niet verhindert dat de
betrokkene-acceptant zich beroept op onrechtmatig gedrag in hoofde van de
schuldeiser, in casu de bank die de wissel in het kader van een cedentendisconto heeft verdisconteerd. Daartoe beweerde de betrokkene Ð acceptant
dat de bank kennis had van het feit dat de wissels waren uitgegeven op grond
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van onbestaande of valse overeenkomsten, dat de bank dit had moeten onderzoeken, en dat zij haar risico op de trekker had ingeruild tegen een risico op de
betrokkene, vooral nu de solvabiliteit van de trekker in twijfel kon worden
getrokken, gezien hij een cheque zonder fonds had uitgegeven. De aansprakelijkheid wegens onrechtmatige daad kan enkel tussen niet-verbonden partijen,
in casu tussen de bank en de betrokkene worden ingeroepen.
Dit verweer werd afgewezen. In het besproken geval (Bergen 3 maart 1992,

T.B.H. 1993, 379; J.T. 1993, 205) kon de bank bezwaarlijk aansprakelijk

worden gehouden: zij heeft geen algemene en permanente bewakingsplicht
ten aanzien van de zaken van haar klant; zij mag er van op afgaan dat de
acceptant, die de wisselbrief tekent deze sommen ook verschuldigd is, en is
derhalve niet gehouden de realiteit van het fonds te onderzoeken, te meer
daar dit voor de geldigheid van de wissel geen geldigheidsvereiste is.
Dat de bank een risico op de kredietnemer had ingeruild tegen een verhaal op
de betrokkene werd terecht geweigerd: bij cedentendisconto neemt de bank
vooreerst een risico op haar klant, de trekker.
170.

WISSEL Ð TERUGGAVE Ð VERMOEDEN VAN BETALING Ð WEERLEGBAAR

VERMOEDEN

Ð In een geschil tussen een fiduciair kantoor en diens klant, had

de klant een aantal wisselbrieven geaccepteerd ter betaling van verschuldigde erelonen. Enkele werden door de klant betaald. De andere bleken aan
de klant teruggegeven te zijn.
Het fiduciair kantoor vordert betaling op grond van de adviesovereenkomst.
De klant werpt op dat hij reeds betaald heeft: hij heeft immers betaald op de
wissels die zich overigens in zijn bezit bevinden. De eis wordt afgewezen.
De overhandiging van wissels aan de wisselschuldenaar schept een vermoeden van betaling. Dit vermoeden is evenwel weerlegbaar, overeenkomstig de
regelen van het rechtsgeldige bewijs die in handelszaken gelden, d.i. inclusief vermoedens.
Het hof (Bergen 30 november 1993,

J.L.M.B. 1994, 859) aanvaardt niet dat

een met het zakenleven vertrouwde partij wisselbrieven zou teruggeven in

1905

ruil voor een vage, niet geschreven betaalbelofte. Deze exceptie zou enkel
tussen schuldeiser en schuldenaar kunnen worden tegengeworpen, niet aan
derde houders.

171.

WISSELBRIEF Ð GEEN

(Brussel 8 december 1997,

SCHULDVERNIEUWING

Ð Het hof te Brussel

J.L.M.B. 1998, 1464, noot C. Parmentier) her-

innert er aan dat de ondertekening van een wisselbrief Ð evenmin als van

een cheque Ð geen schuldvernieuwing met zich meebrengt: de schuldeiser
behoudt zijn rechten op grond van de onderliggende rechtsverhouding, en hij
kan tegen zijn schuldenaar vorderen, hetzij op grond van de wisselbrief,
hetzij op grond van de onderliggende rechtsverhouding. Laatstgenoemde
vordering oefent op bepaalde punten invloed uit op de wisselrechtelijke,
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zoals terecht wordt vermeld in de annotatie.

172.

KORT

GEDING

Ð VERBOD

EEN WISSELBRIEF TE VERHANDELEN

Ð Eisers,

teleurgestelde kopers van een vennootschap, verzoeken de kort geding
rechter te Verviers (Kh. Verviers 16 mei 1997,

J.M.L.B. 1998, 605) ver-

weerder, zijnde trekker van drie op de eisers getrokken wisselbrieven, te

verbieden de wisselbrief te verhandelen. De vordering wordt afgewezen
gelet op de ingewikkelde betwisting tussen de partijen betreffende de waardering van de overgedragen vennootschap. In het licht van de wisselrechtelijke abstractie wordt vastgesteld dat de verweerder manifest geen misbruik
maakt van zijn rechtspositie als houder van wisselbrieven die eventueel tot
een abstracte vordering aanleiding kunnen geven.
Het argument van de abstractie valt te ontleden in termen van tegenwerpelijkheid van verweermiddelen: in de mate dat eiser en verweerder onderling
verbonden partijen waren, konden de excepties worden tegengeworpen. Het
misbruik van de rechtspositie doet hier niet ter zake. Er bestaat geen reden
om op grond van de uitvoerbaarheid van de wisselbrief de verweerder een
minder sterke positie te verlenen dan op grond van de onderliggende rechtsverhouding.

173.

REGRES Ð OP

DE WISSEL OF OP DE ONDERLIGGENDE RECHTSVERHOUDING

Ð Wisselbrieven die in het kader van een cedenten-disconto-overeenkomst
worden overgedragen, verlenen de verdisconterende bank het recht, na
wanbetaling door de betrokkene, regres te nemen op de trekker, op grond
van de wisselbrief, en op dezelfde partij als begunstigde van het discontokrediet. Laatstgenoemde vordering, steunend op de onderliggende rechtsverhouding, kan nuttig worden aangewend wanneer de wisselrechten zijn
verjaard.
De borgen van de betrokkene, die ten behoeve van de bank de wisselbrieven
hebben ingelost zijn gesubrogeerd in de rechten van de schuldeiser, in casu
de verdisconterende bank. Zij kunnen zich derhalve beroepen op alle rechten
die de schuldeiser, de bank, toekwam en kunnen zich op deze vordering
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beroepen, ook na verjaring van de wisselrechten (Gent 25 november 1993,

R.W. 1993-1994, p. 1334).
174.

WISSELBRIEF Ð LASTGEVING

VOOR AVAL

Ð Een aantal wissels waren

getrokken zonder acceptatie van de betrokkene. Een andere partij had zich op
de wissels verbonden als aval, met vermelding dat hij handelde als lasthebber
voor de betrokkene. De lastgeving zelf werd niet betwist. In dit nogal
zonderlinge feitelijk gegeven redeneerde het hof te Brussel (Brussel 4 mei
1993,

J.L.M.B. 1994, 380) als volgt:

Ð de betrokkene is niet verbonden aangezien hij niet heeft getekend op de
wisselbrief;
Ð de avalgever heeft uitdrukkelijk gehandeld als lasthebber voor de betrokkene;
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Ð indien deze avalgever geen vertegenwoordigingsbevoegdheid had, zou
hij op grond van artikel 8 van de Wet op de wisselbrief verbonden zijn
geweest: deze bepaling verklaart de onbevoegde vertegenwoordiger zelf
,,krachtens de wisselbrief verbonden''. Zou hij dan verbonden zijn geweest zoals een avalgever, dan wel een zelfstandige wisselverbintenis
hebben aangegaan? In het eerste geval Ð waarvoor art. 32, lid 2
argumenten oplevert Ð heeft de avalgever dezelfde rechten als de
beweerde vertegenwoordigde, en zou hij derhalve niet verbonden zijn
geweest, gezien ook de betrokkene geen wisselschuldenaar was. In het
tweede geval staat men voor een zelfstandige wisselverbintenis, waarvan
het bestaan losstaat van het bestaan van de hoofdverbintenis.
Het Hof koos voor een eenvoudigere oplossing: het werd niet bewezen en
evenmin door de eiser in vraag gesteld of de avalgever een volmacht had.
Dus was artikel 8 van de Wet op de wisselbrief niet toepasselijk.
Gevolg: de avalgever werd tot geen enkele wisselverbintenis gehouden.
175.

AVAL

OP EEN AFZONDERLIJKE AKTE

Ð WISSELVERBINTENIS Ð De recht-

bank van koophandel te Antwerpen (Kh. Antwerpen 13 mei 1994,

T.B.H.

1995, 214) bevestigt terecht haar bevoegdheid inzake een aval op een
afzonderlijke akte. Deze is een wisselrechtelijke verbintenis, geen civielrechtelijke borgstelling of juister garantie.
Ten overvloede herinnert de rechtbank aan de vaststaande regel (art. 31, zie
ook nr. 176) dat zonder aanduiding van de begunstigde, het aval geacht wordt
gegeven te zijn voor de trekker (zie ook: Kh. Turnhout 1 juni 1992,

Rechtsl. 1993, 20).
176.

Turnh.

WISSELBRIEF Ð AVAL Ð ONDERLIGGENDE BORGTOCHT Ð Klassiek was

de uitgangspositie waarover de Rechtbank van Koophandel te Turnhout
diende te oordelen: de zaakvoerder van de BVBA, betrokkene van de wisselbrief, had zich persoonlijk voor aval op de wisselbrief verbonden, doch
vergeten te vermelden voor wie hij voor aval tekende. Conform de vaststaande wettelijke regel (artikel 31 Wet op de wisselbrief) en de vaststaande

1907

rechtspraak wordt dit aval geacht voor de trekker gegeven te zijn, derhalve
voor de schuldeiser, niet voor de BVBA. Het aval was derhalve zonder
voorwerp ten aanzien van de trekker. Het Hof van Cassatie heeft herhaaldelijk geoordeeld dat dit vermoeden niet weerlegbaar is (Cf. Cass. 3 april 1981,

T.B.H. 1984, noot E. Wymeersch, A.C. 1980-81, 874; Pas. 1981, I, 851; R.W.
, Pas. 1977, I, 184, R.W. 1976-77, 1457;
Cass. 16 maart 1961, Pas. 1961, I, 775; J.T. 1961, 485; Cass. 26 januari 1961,
Pas. 1961, I, 558, besluit Mahaux; R.C.J.B. 1961, 425, noot P. Coppens).
1982-83, 108; Cass. 12 oktober 1976

Evenwel beriep de eiser zich op de voorbereidende onderhandelingen en dus
op de onderliggende rechtsverhouding: de zaakvoerder had zich naar alle
waarschijnlijkheid als borg voor zijn BVBA willen verbinden. Met deze
,,materie
Èle tekortkoming'' in de wisselbrief, en de ,,veronderstelling dat hij
zich borg stelde'' werd de zaakvoerder als borg tot de betaling van het
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gevorderde bedrag gehouden.
Nu duidelijk wordt gesteld dat de vordering was ingesteld niet op grond van
de wisselbrief, doch op grond van de voorgehouden verbintenis van borgtocht kan deze beslissing worden goedgekeurd. Immers, artikel 31 van de
Wet op de wisselbrief raakt enkel de wisselrechtelijke avalverbintenis: de
motivering van de regel is overigens gesteund op de veiligheid van het
wisselverkeer, met name dat bij afwezigheid van uitdrukkelijke aanduiding
van de begunstigde, de waarborg zal gelden ten voordele van de partij die de
uiteindelijke schuldenaar is van de wisselbrief, met name de trekker. Deze
motivering geldt niet voor de onderliggende verhoudingen. Onderling verbonden partijen kunnen kiezen te vorderen, hetzij op grond van de wisselbrief, hetzij op grond van de onderliggende rechtsverhouding, in welk geval,
behoudens aan het beginsel van ,,actori incumbit probatio'', moet zijn
voldaan aan de bewijsregelen.
Beroep tegen het vonnis werd ingesteld.
177.

AVAL Ð STUITING VAN DE VERJARING Ð Het aval is, in weerwil van de

wettelijke bewoordingen, geen borgtocht, doch een zelfstandige wisselverbintenis. Vandaar dat het aval geldig is, zelfs indien ,,wegens een andere
oorzaak dan een vormgebrek de door de avalgever gewaarborgde verbintenis
nietig is'' (artikel 32, lid 1 van de Wet op de wisselbrief). Zie betreffende het
onderscheid: J. Ronse,

o.c., I, nr. 1029, 309.

Men kan een toepassing van deze opvatting ontwaren in het arrest van het hof
te Antwerpen (Antwerpen 10 januari 1995,

R.W.

1994-1995, 1271). De

houder van een orderbriefje had de verjaring tegen de schuldenaar gestuit
door aangifte in diens faillissement. Tegen de avalgever voor de schuldenaar
had hij geen stuitingshandeling gesteld, zodat de vordering voor verjaard
moest worden gehouden. Artikel 71, eerste lid van de Wet op de wisselbrief
stelt dat de verjaring slechts gevolgen heeft ten aanzien van wie de daad van
stuiting werd gesteld. Daarom gold de stuiting tegen de schuldenaar niet als
stuiting tegen diens avalgever. Hieruit blijkt de zelfstandigheid van de
verbintenis van de avalgever.
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178.

DISCONTO ONDER GEWOON VOORBEHOUD Ð Het hof te Gent (Gent 14 mei

1994,

R.W. 1995-1996, 90) diende er aan te herinneren dat het disconto

,,onder gewoon voorbehoud'' betekent dat de bank, bij wanbetaling haar

regresrechten op de trekker wenst te behouden. Een forfait-disconto-clausule
waarbij het verhaal tegen de trekker uitgesloten wordt, moet derhalve
worden bewezen
179.

WISSELBRIEF Ð CONTRAPASSATIE Ð BEHOUD VAN RECHTEN Ð Wanneer

een wisselbrief, na het faillissement van de schuldenaar, in de rekeningcourant die de bank met hem onderhoudt, wordt gecontrapasseerd, betreft dit
enkel de vaststelling van het bedrag van de vordering in het faillissement. De
bank behoudt de eigendomsrechten op de wisselbrief, en kan deze te gelden
maken tegen de andere wisselschuldenaars. Ontvangt zij een dividend uit het
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faillissement, dan dient dit in mindering gebracht te worden op de sommen
die door deze andere wisselschuldenaars verschuldigd kunnen zijn (Luik
22 maart 1994,
180.

J.L.M.B. 1994, 1254).

È RING Ð FOUT Ð Twee wisselbrieven waren
WISSELBRIEF Ð DOMICILIE

door de houder, een Oostenrijkse onderneming, toegestuurd aan de domiciliebank van de betrokkene.
De bank stuurde beide wisselbrieven terug, met de vermelding dat er
onvoldoende fiscale zegels op waren gekleefd. Een van beide wissels was
inmiddels vervallen, de andere niet. In feite blijkt de rekening van de
betrokkene onvoldoende fonds te hebben bevat, althans voor de betaling
van de reeds vervallen wissel. De wissel blijkt achteraf verloren te zijn
gegaan. Het werd de domiciliebank kwalijk genomen dat zij de wissels
had teruggestuurd zonder de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen (geen
aangetekende zending, geen verzekering, onjuiste adressering), terwijl zij
anderzijds, gelet op het geringe bedrag, de zegels zelf had kunnen aanbrengen en verrekenen op de opbrengst van de wisselbrieven.
Zij werd dan ook aansprakelijk geacht voor de betaling van de reeds
vervallen wissel: hier had de bank, belast met de betaalopdracht, deze
moeten uitvoeren.
Voor de betaling van de andere wissel, die pas twee maanden later verviel,
werd de domiciliebank niet veroordeeld: de rechtbank (Kh. Doornik 26 oktober 1993,

J.L.M.B. 1994, 1048) was van oordeel dat het vereiste causale

verband niet aanwezig was. De houder had immers, nadat hij het verlies van

de wisselbrief had vastgesteld, de bijzondere procedure inzake vermiste
wisselbrieven (artikel 88 Wet op de wisselbrief) moeten instellen. De oorzaak van het verlies was, in de zienswijze van de rechtbank, niet de fout van
de domiciliebank, doch het stilzitten van de houder.
De aansprakelijkheid van de domiciliebank tegenover de houder steunt op de
algemene regelen van aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad (art. 1382
B.W.). De bank treedt op als lasthebber voor de schuldenaar, tussen haar en
de schuldeiser ligt geen contractuele band voor.

1909

Enerzijds kan worden betwijfeld of de rechtbank terecht rekening heeft
gehouden met de nalatigheid van de houder: de procedure inzake vermiste
wisselbrieven raakt immers de rechtspositie van de schuldenaar niet, doch
stelt de schuldeiser enkel in staat betaling te bekomen, ook zonder voorlegging van de oorspronkelijke wisselbrief.
Doch ook de domiciliebank was onvoorzichtig opgetreden door de wisselbrieven terug te sturen op de hiervoor aangeduide wijze. Beide onrechtmatige daden hadden verder tegen elkaar dienen afgewogen te worden.
181.

VERHAAL

VAN DE HOUDER TEGEN DE ACCEPTANT

WISSELVERBINTENIS

Ð TENIETGAAN

VAN DE

Ð BEWIJSLAST Ð Het Hof van Cassatie deed uitspraak in

een zaak waarin door de betrokkene geaccepteerde wisselbrieven werden
verdisconteerd door de bank tot waarborg van het debetsaldo van een reke-
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ning-courant ten name van de trekker, die vervolgens failliet werd verklaard.
In het faillissement van de trekker ontving de bank een dividend dat de
cambiale schuld ten dele deed tenietgaan.
In het verhaal van de houder van wisselbrieven tegen de acceptant dient de
houder overeenkomstig het arrest van het Hof van Cassatie het dividend in
mindering te brengen dat hij in regres lastens het faillissement van de trekker
heeft kunnen bekomen. De wisselschuldenaar die voorhoudt bevrijd te zijn
dient hiervan het bewijs te leveren. Derhalve kon de feitenrechter oordelen
dat de bank niet diende mede te delen dat zij een gedeeltelijk dividend uit het

Pas.
Arr. Cass. 1993, 971). De nogal formalistische beslissing betreft

faillissement van de trekker had ontvangen (Cass. 19 november 1993,
1993, I, 975,

vooral een bewijsmaterie: bij de wisselbrief volstaat voorlegging van het
papier.
182.

VERVALSINGEN Ð TEGENWERPELIJK

DOOR DE BORGEN

Ð De borgen

kunnen tegenover de bank tegenwerpen dat zij niet gehouden zijn tot de
wisselschulden waarvoor zij door de bank in betaling worden aangesproken,
nu deze voortvloeien uit wisselbrieven die door de schuldenaar werden
vervalst, hetgeen bleek uit manifeste en gemakkelijk zichtbare wijzigingen
van de bedragen. Immers, deze vorderingen vloeien voort uit misdrijven,
waarvoor de borgen zich niet rechtsgeldig konden verbinden (Luik 7 oktober
1993,
183.

J.L.M.B. 1994, 1030).

WISSELBRIEF Ð BETALING

ACCEPTANT

Ð TOEPASSING

PER VERGISSING DOOR DE BETROKKENE NIET-

VAN ARTIKEL

1377 B.W. Ð De trekker had een

wisselbrief, getrokken voor de levering van koopwaar aan de betrokkene,
verdisconteerd bij de bank. De wissel was niet geaccepteerd. De betrokkene,
onwetend van de trekking, betaalde de levering, niet aan de trekker, doch aan
de leverancier van de trekker, welke evenwel failliet ging. Bij aanbieding van
de wissel betaalde de betrokkene aan de bank, houder van de niet-geaccepteerde wisselbrief. Na de dubbele betaling te hebben vastgesteld, stelt de
betrokkene verhaal in tegen de bank.

1910

De bank argumenteert dat eens de wisselbrief betaald werd door de betrokkene, deze zijn rechtskracht heeft verloren: de houder kan immers geen
regres meer instellen tegen de trekker. Het Hof van Cassatie bevestigde deze

Arr. Cass. 1994, 35, concl. Eerste
Pas. 1994, I, 35; R.W. 1994-95, 51).

belangrijke regel (Cass. 14 januari 1994,
adv. gen. D'Hoore;

Het is vaststaande opinie dat de wisselbrief tenietgaat, en dat de wisselrechten
vervallen, eens de wisselbrief is betaald geworden. Op het wisselrechtelijke
vlak geldt dit ook voor de wissel die door de betrokkene niet-acceptant wordt
betaald, vermits de houder niet op de hoogte dient te zijn van de relaties tussen
partijen. Heeft de betrokkene derhalve reeds de factuur aan de trekker betaald,
dan zal zijn tweede betaling aan de houder wisselrechtelijk rechtmatig zijn,
doch zou zij, in beginsel, aanleiding kunnen geven tot terugvordering wegens
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onverschuldigde betaling, derhalve op grond van het gemeen recht.
Doch hier voerde de bank het tweede luik van haar redenering aan.
De bank beriep zich op de bescherming van het tweede lid van artikel 1377
B.W. Op de regel dat de schuldenaar die per vergissing betaalt, kan terugvorderen, stelt het tweede lid de uitzondering dat dit recht van terugvordering
ophoudt, ,,wanneer de schuldeiser zijn titel vernietigd heeft ten gevolge van
die betaling''. Immers, in dat geval kan deze schuldeiser, die ten gevolge van
betaling geen titel meer heeft, de werkelijke schuldenaar niet meer tot
betaling dwingen.
Het ,,vernietigen'' van de titel door de schuldeiser werd door het Hof gelezen
als omvattende het geval waarin de titel, hier de wisselbrief, te niet was
gegaan ten gevolge van een betaling van de wissel die de betrokkene nietacceptant per vergissing had verricht.
De rechtspraak heeft dezelfde regel toegepast wanneer de vordering van de
bank tegen de trekker zou zijn verjaard, ten gevolge van het feit dat hij de

Arr. Cass.
J.T. 1989, 579, noot E. Felten. Deze rechtspraak sluit aan bij
de in andere arresten gehuldigde ruime interpretatie van art. 1377, lid 2:
Cass. 22 januari 1988, R.W. 1988-89, 90 en ann. E. Dirix, ,,Over de

betaling van de betrokkene heeft bekomen (Cass. 22 januari 1988,
1987-88, 645;

vermeende betaling van andermans schuld''. Vgl. De Page, d. 3, nr. 11,
17, luidens wie de regel tot de verjaring kan worden uitgebreid; meer
restrictief: Baudry-Lacantinerie en Barde, 3e Ed., d. 15, nr. 2829, 476).
De betrokkene heeft geargumenteerd dat nu de betaling op dwaling steunde
zij niet als rechtsgeldig kon worden beschouwd, en derhalve niet kan leiden
tot het tenietgaan van verbintenissen. Het Hof wees deze redenering van de
hand: een betaling, zelfs door de betrokkene, schijnbare schuldenaar, doet de
wisselrechten teniet. Het effect op de wisselrechtelijke verhouding staat los
van de vooraf bestaande, onderliggende verhoudingen. Het tenietgaan van de
wisselrechten die het gevolg is van de betaling, treedt derhalve in, ook als de
betaling steunt op dwaling begaan door de betrokkene niet-acceptant nopens
het aanwezige fonds. In de formulering van het Hof ,,tast een dwaling begaan
door de betrokkene niet-acceptant bij de betaling aan de derde houder nopens

1911

het aanwezige fonds, de wisselrechtelijke gevolgen van de betaling niet
aan''. Hiermede verduidelijkt het Hof de regel die het voorheen had geformuleerd, met name dat de dwaling bij de betaling, de wisselrechtelijke
positie Ð dit is: het verval van de wisselrechten Ð niet beõÈnvloedt.
De betrokkene zou evenwel, op grond van artikel 1377, tweede lid B.W. zijn
verhaal behouden tegen de werkelijke schuldenaar. Het tweede lid van
artikel 1377 B.W. bepaalt immers dat het verhaalsrecht tegen de schuldeiser
vervalt, ,,behoudens het verhaal van diegene die betaald heeft, op de werkelijke schuldenaar''. Dit is de vordering de in rem verso (Baudry-Lacantinerie,

o.c., nr. 2830, 477). Over dit gemeenrechtelijke verhaal bevat het arrest geen
gegevens.

Het arrest verruimt de toepassing van artikel 1377 B.W., in de mate dat het de
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regel toepast niet enkel op gevallen waarin ,,de schuldeiser de titel heeft
vernietigd'', doch ook deze waarin de in de titel vervatte wisselaanspraken
,,ex lege'' zijn teniet gegaan. Artikel 1377 B.W. was bedoeld om de schuldeiser die te goeder trouw betaling heeft ontvangen van een schuldenaar die
per vergissing, doch evenzeer te goeder trouw betaald had, niet het risico van
een vordering tegen derden te moeten laten ondergaan, nu hij, bona fide, zijn
titel heeft vernietigd. Bij gelijke ,,fouten'', weegt het risico op de schuldenaar, die per vergissing betaalde (in die zin reeds: Baudry-Lacantinerie
en Barde,

o.c., nr. 2829 en de verwijzingen aldaar). Vanuit deze invalshoek

verdient het arrest bijval: de schuldenaar die een tweede maal betaalt,

verdient minder bescherming dan de schuldeiser, die onwetend, regelmatige
betaling ontvangt.
De hier voorliggende hypothese is nochtans verschillend: gesteld dat de titel
was teniet gegaan, was dit niet aan enige handeling van de schuldeiser te
wijten. Hij heeft niets ,,vernietigd''. In zijn verhaal tegen anderen bezit hij
nog steeds het document.
Overigens heeft dit document een zekere, zij het niet wisselrechtelijke bewijswaarde behouden. De wisselbrief blijft, ook na de teloorgang als wisselbrief, zijn gemeenrechtelijke bewijswaarde behouden. Hierbij kan men de
vraag stellen of de niet-geaccepteerde wissel wel een ,,titel'' vormde: in de
verhouding tot de betrokkene kan de houder enkel betaling vragen, niet
eisen. Verhaal is enkel tegen de trekker mogelijk.
Tenslotte sloot het Hof het gemeenrechtelijke verhaal van de betrokkene
tegen andere partijen niet uit: het nam enkel stelling in ten aanzien van het
verhaal tegen de schuldeiser, en zulks in het licht van de wisselbrief: na de
betaling waren enkel de wisselverhoudingen teniet gegaan.

184.

PROTEST Ð OPSCHORTING

VAN DE BEKENDMAKING

Ð Artikel 443 F.W.

machtigt de kort geding rechter de ontvanger van de registratie bevel te
geven een protest uit de lijst weg te laten, zo er ernstige vermoedens bestaan
dat de wettelijke voorwaarden niet werden nageleefd. Aldus betwistte de
betrokkene zijn schuld onder verwijzing naar de onrechtmatige handelingen

1912

die hij de verdisconterende bank aanwreef. Hij beroept zich hierbij op de
aansprakelijkheid van de bank inzake leveranciersdisconto. Het hof te Brussel (Brussel 6 mei 1993,

T.B.H. 1994, 1122, noot) verduidelijkte evenwel dat

de schema's inzake aansprakelijkheid bij cedentendisconto verschillend zijn.
Aldus werd de wisselbrief verdisconteerd bij een bank met wie de betrokkene
geen relaties onderhield, bestaat er geen persoonlijke rechtsverhouding
tussen deze bank en de betrokkene, kan de betrokkene, als derde, geen
belang laten gelden om de nietigheid van het discontocontract in te roepen,
en tenslotte kan hij geen tekortkoming in hoofde van de bank aantonen.
In een ander geval werd de eis afgewezen nu de schuldenaar geen ernstige
argumenten kon aanvoeren die er op wezen dat de wisselbrief in strijd met de
wet werd opgesteld, of dat de handtekening van de betrokkene werd vervalst
(Luik 19 december 1996,

J.T. 1997, 369). De loutere vrees dat hierdoor
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aanmerkelijke schade zou worden aangericht, en de kredietwaardigheid van

de betrokkene aangetast, zijn niet voldoende. Het is precies de doelstelling
van deze bekendmaking de rechtbank en de derden van de staking van de
betaling van een handelaar te informeren.
In kort geding besloot de voorzitter van de rechtbank van koophandel te
Brussel (Kh. Brussel (Kg.) 6 mei 1997,

J.T. 1997, 547) tot uitstel van de

bekendmaking van protest, nu gebleken was dat de wisselbrieven waren
geaccepteerd vooraleer de levering plaats had, welke achteraf niet plaats had,
mede ten gevolge van het faillissement van de trekker.
Deze handelwijze lijkt bedenkelijk: wie een wisselbrief accepteert zonder
levering van de goederen moet weten dat hij onherroepelijk verbonden is op
de wisselbrief. De afwezigheid van fonds is geen argument om de betaling
aan een derde houder te weigeren. Artikel 443 F.W. laat enkel toe de
bekendmaking van het protest op te schorten indien de wisselbrief ongeldig
is, of de handtekening vervalst.
Uit het gepubliceerde vonnis kan niet worden afgeleid of de wisselbrief door
een derde houder werd aangeboden.
In kort geding beslist de rechtbank van koophandel te Brussel (Kh. Brussel
19 mei 1998,

Bank Fin. 1998, 386, noot) dat Ð aangezien de rechter in kort

geding enkel voorlopige maatregelen beveelt zonder de rechtspositie van de

partijen definitief te kunnen regelen Ð dat geen verbod tot openbaarmaking
van de protestakte kan worden gevraagd, doch enkel de tijdelijke opschorting
van de bekendmaking. De kosten van het geding waarin een tijdelijke
opschorting wordt gevraagd t.a.v. de centrale depositaris, in de zin van
artikel 443 van de Faillissementswet van 1851, kunnen niet ten laste van
de centrale depositaris worden gelegd, indien deze zijn wettelijke verplichtingen heeft uitgevoerd.

185.
KER

WISSEL Ð PROTEST Ð VERVAL

VAN RECHT VAN REGRES TEGEN DE TREK-

Ð De bank die nagelaten heeft tijdig protest op te stellen is vervallen van

haar regresrecht tegen de trekker (artikel 53 Wet op de wisselbrief).

1913

Bij elke verlenging van de duurtijd van de wisselbrief moeten bij elke
vervaldag de formaliteiten worden nageleefd, en onder meer het protest
worden opgesteld (zie onder meer J. Ronse,

o.c., nr. 1282, p. 38).

Ook na verval van het regres behoudt de bank, in het kader van het
leveranciersdisconto, een vordering op grond van de disconto-overeenkomst,
gesloten tussen de trekker en de bank (Bergen 28 november 1994,
1995, 1377).

J.L.M.B.

AFDELING II
HET CHEQUERECHT

ALGEMEEN Ð Het Belgische chequerecht evolueert op meerdere spo-

186.

ren: enerzijds zijn er de regelen van de chequewet van 1 maart 1961, die in
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het interne recht de Eenvormige Wet op de cheques, vastgesteld bij Verdrag
van Gene
Áve van 19 maart 1931 hebben omgezet. Anderzijds zijn er de
belangrijke toevoegingen die door de bankpraktijk en de overeenkomsten
tussen financie
Èle instellingen zijn ingevoerd. Tenslotte, en nog steeds van
bijzonder belang, is er het afzonderlijke regelengeheel dat onder de naam
,,eurocheque'', contractueel in de marge van het eigenlijke chequerecht is
gegroeid. Het zal niet verwonderen dat de rechtzoekende van tijd tot tijd zijn
weg in dit drievoudig gelaagde systeem verliest, en dat verwarring ontstaat
tussen deze drie normensystemen.
In dit overzicht van rechtspraak zal het onderscheid zo duidelijk mogelijk
worden gevolgd. § 1 is gewijd aan het algemene chequerecht zoals dit
voortvloeit uit de toepassing van de chequewet. Hierbij worden de regelen
van incasso, zoals tussen de banken overeenkomen, eveneens vermeld. § 2
gaat in op de contractuele toevoegingen die het gevolg zijn van de toepassing
van de eurocheque-regelen.
§ 1.

Het gemene chequerecht

A. Rechtspositie van de trekker
187.

VERTEGENWOORDIGING Ð VERWEERMIDDELEN (ART. 11 CH. W.) Ð In

afwijking van het gemeen recht verklaart artikel 11 van de chequewet dat de
vertegenwoordiger persoonlijk gehouden is tot de verbintenissen die hij,
onbevoegdelijk, op de cheque heeft aangegaan. De regel geldt evenzeer
inzake de wisselbrieven (art. 8 Wb.). De regel strekt tot zekerheid van het
verkeersvertrouwen.
De vraag of vertegenwoordiging voorligt kan worden bewezen niet enkel aan
de hand van de formele vermeldingen op de cheque, doch kan, overeenkomstig het gemeen recht, ook uit de omstandigheden worden afgeleid. De
zaakvoerder van een vennootschap, die zonder vermelding van zijn hoedanigheid van zaakvoerder een cheque heeft ondertekend, getrokken voor de
vennootschap, verbindt de vennootschap, en niet zichzelf, nu er geen twijfel
over kon bestaan dat hij enkel de vennootschap, titularis van de bankreke-

1914

ning, heeft verbonden (Brussel 23 januari 1997,
G.L. Ballon).

A.J.T. 1997-98, 132, noot

De vraag rijst of de vertegenwoordiging uit het papier zelf moet blijken, dan
wel door andere middelen kan worden bewezen. Terecht onderwees Prof. J.
Ronse (J. Ronse,

Wisselbrief en orderbriefje, o.c., deel I, 112-113) dat tussen

de onmiddellijk verbonden partijen de vertegenwoordiging ook kon bewezen
worden door andere middelen dan een vermelding op de cheque zelf. Tegenover derden dient de vertegenwoordiging uit het papier zelf te blijken:
immers derden mogen erop vertrouwen dat de wisselpartijen diegene zijn
die op het papier vermeld staan. Indien er verschil bestaat tussen de partij die
getekend heeft, en diegene die als wisselpartij wordt aangeduid, zullen ook
derden hieruit kunnen afleiden dat de ondertekenende persoon niet voor
zichzelf handelt, doch voor de vennootschap, die als wisselpartij staat aan-
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geduid.
188.

ONGEOORLOOFD GEDRAG VAN DE TREKKER Ð 1382 B.W. Ð De trekker is

schadeplichtig wanneer hij een cheque ter betaling afgeeft waarvan hij weet
dat deze door de bank niet zal worden betaald.
In het geval dat aan de vrederechter van La Louvie
Áre (Vred. La Louvie
Áre
10 juni 1998,

J.L.M.B. 1998, 1492) werd voorgelegd had de trekker vooraf-

gaand aan de uitgifte de cheque bij de bank verzet aangetekend wegens

diefstal, teneinde aldus de herstelling van zijn auto te kunnen betalen, de auto
te recupereren en later de herstellingsfactuur te betwisten. Zoveel vindingrijkheid werd veroordeeld: de trekker werd omwille van zijn ,,frauduleus
gedrag'', op grond van onrechtmatige daad aansprakelijk gesteld en veroordeeld tot de betaling van een schadevergoeding voor de beslommering die hij
de begunstigde had berokkend welke vermoedelijk meer bedroeg dan het
nominale bedrag van de cheque.
Terloops werd gewezen op een inbreuk op art. 61, Ch. W. (immers, luidens
o

art. 61, 4 Ch. W. betreft het misdrijf het met oogmerk om te schaden ... het
fonds ... geheel of gedeeltelijk onbeschikbaar maken). Deze incriminatie
betreft enkel de onbeschikbaarheid van het fonds, niet het verzet. Men kan
argumenteren dat het verzet tegen de betaling op grond van diefstal gelijkaardige werking heeft. Het verzet wegens diefstal gaat enerzijds verder: het
verbiedt de betrokkene, op straffe van aansprakelijkheid, de cheque te
betalen, ongeacht of er fonds is. Anderzijds verplicht het verzet de betrokkene niet de betaling van de cheque te weigeren. Het is daarom voor
o

discussie vatbaar of verzet wegens diefstal valt onder art. 61, 4

Ch. W.

(zie ook nr. 198). Schriftvervalsing bij de verklaring van de diefstal zou, als
strafincriminatie, nochtans meer aangewezen zijn geweest.
De vraag of tussen onderling verbonden chequepartijen de algemene regelen
van de onrechtmatige daad kunnen worden ingeroepen, werd in het vonnis niet
besproken (dezelfde problematiek doet zich voor bij de wisselbrief, zie hierover nr. 168). Deze vraag dient beantwoord te worden aan de hand van de
algemene voorschriften die de samenloop van de contractuele aansprakelijk-
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heid en de extra-contractuele aansprakelijkheid beheersen. Indien zoals dikwijls het geval is, de handeling bestaat uit uitgifte van cheques zonder
voldoende voorafgaand fonds, zal de strafrechtelijke aard van deze gedraging
het slachtoffer in staat stellen, naast de chequerechtelijke, ook de onrechtmatige daadsvordering in te stellen, eventueel bij wijze van burgerlijke partijstelling (in het algemeen, zie Cass. 26 oktober 1990,

A.C. 1990-1991, 244; zie

hierna nr. 201 voor een toepassingsgeval). Eenzelfde vordering komt de

houder toe wanneer de onrechtmatige daad voorafgaat aan de uitgifte van
de cheque: in dat geval zijn de regelen van de precontractuele aansprakelijkheid van toepassing, en bestaat geen aanleiding tot toepassing van de regelen
van de samenloop. In het geval dat aan de vrederechter van La Louvie
Á re werd
voorgelegd bestond de onrechtmatige handeling in het opzettelijk misleiden
van de garagehouder betreffende de betaling: de ongeoorloofde handeling gaat
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weliswaar aan de trekking van de cheque vooraf, doch maakt deel uit van de
uitvoering van de overeenkomst. In dat geval bestaat er aanleiding tot toepassing van de regelen van de samenloop. Enkel in de mate dat de handeling als
strafrechtelijk kan worden gekwalificeerd Ð wat zoals in het vorige lid
vermeld, kon worden betwijfeld Ð, kon de vordering worden toegekend.
Het vonnis is in dat opzicht niet volledig duidelijk.
189.

FOUT VAN DE TREKKER Ð Begaat een fout Ð en moet zelf instaan voor

zijn schade Ð de trekker die als befaamde kledingzaak voor een klein bedrag
een cheque aan toonder uitschrijft Ð veeleer dan in contanten te betalen Ð
zonder enige beveiliging, zonder streepjes voor en na het cijfer- en letterbedrag, en dit ten voordele van een ZaõÈrees, nu in de dagbladen berichten
verschenen betreffende een ,,ZaõÈrese connectie'' (Kh. Brussel 22 september
1995,

T.B.H. 1996, 1052).

De vraag naar de verhouding tussen de fout van de trekker en de fout van de
betrokkene komt later aan bod (hierna nr. 218).
190.

CHEQUE Ð BETAALMIDDEL,

GEEN BETALING

Ð Ofschoon reeds meer-

J.T. 1983,
Pas. 1976, I, 366) anders beslist, wordt soms

dere malen door het Hof van Cassatie (Cass. 23 september 1983,
64; Cass. 21 november 1975,

nog geargumenteerd dat wie een cheque afgeeft, de koopsom betaalt.

Dit was het argument van een trekker, die door de begunstigde in regres werd
aangesproken nadat de cheques bij deze laatste bleken gestolen te zijn. De
begunstigde argumenteerde dat de koopwaar hem niet betaald was. Daarop
antwoordde de trekker dat de afgifte van een cheque betaling inhield, zodat
hij derhalve geen tweede maal tot betaling kon worden veroordeeld.
Het argument van de trekker werd in het licht van de voormelde cassatierechtspraak van de hand gewezen (Kh. Brussel 11 oktober 1993,
1994, 1088, noot J.P. Buyle en X. Thunis).
191.

HANDGIFT Ð CHEQUE

OP NAAM OF AAN TOONDER

T.B.H.

Ð Een handgifte kan

niet worden gerealiseerd door middel van een cheque op naam (Brussel

1916

Rev. trim. dr. fam. 1996, 595, noot P. De Page). De
Âp. Notarial, deel III, Brussel, Larcier, 1995, 163; H. Du Faux,
tions'' in Re
,,Le che
Áque au porteur, objet de don manuel'', Rev. Not. b. 1985, 482-486;
Cass. (fr.) 10 februari 1993, D. 1994, I.R., 182).
In een andere beslissing (Brussel 19 september 1994, Rev. trim. dr. fam.
19 september 1994,

oplossing is als klassiek aan te duiden (E. De Wilde d'Esmael, ,,Les dona-

1996, 595, noot P. De Page) werd aangegeven dat een postcheck, net als een

gewone cheque, enkel het voorwerp kan uitmaken van een handgifte indien
de check aan toonder is gesteld. Deze uitspraak bevestigt dat aan de voorwaarden van een handgifte voldaan moet zijn op het tijdstip waarop de
partijen de bedoeling hebben de schenking te realiseren.
192.

CHEQUE Ð TIJDSTIP

VAN BETALING

Ð Naar heersende mening houden
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zowel de overschrijving als de cheque eerst betaling in op het tijdstip dat de
rekening van de begunstigde wordt gecrediteerd (zie E. Wymeersch, ,,As-

Bank Fin. 1995,
La banque dans la vie quotidienne,

pects juridiques de certains nouveaux moyens de paiement'',
26; vgl. A. Bruyneel, ,,Le virement'', in

Brussel, Editions du Jeune Barreau, 1986, 387-388; G. Dal en C. Corbisier,

,,Les instruments de paiement et de cre
Âdit: chronique de jurisprudence (1980-

J.T. 1990, 435). In enkele hierna besproken beslissingen wordt de
Eupen, Beslagrechter 25 februari 1992, J.L.M.B. 1992, 899; zie ook Arbh.
Antwerpen 14 november 1995, T.B.H. 1996, 1035; anders: C.G. Winandy,
Á J. Heenen, Brussel,
,,La date du paiement par che
Áque'', in: Hommage a
1989)'',

regel toegepast (in die zin, doch zonder dit uitdrukkelijk te bepalen: Rb.

Bruylant, 1994, 629-632).

Tenzij de partijen anders ondubbelzinnig zijn overeengekomen, is de afgifte
van een cheque geen betaling: daarom ook gaat de betaling eerst in bij de
creditering van de rekening van de begunstigde. De strijdige opvatting
verplaatst het risico van de betaling naar de begunstigde. Betreffende deze
risicoregeling hebben partijen in de regel geen afspraak gemaakt. Verder zou
betaling zijn ingetreden zonder dat de begunstigde reeds over de fondsen kan
beschikken. Indien de cheque verloren gaat, of het fonds na de afgifte
onbeschikbaar wordt, bv. ten gevolge van het faillissement van de trekker,
heeft geen betaling plaatsgehad, en blijft de trekker gehouden.
Deze opvatting wordt door sommige auteurs (P. Van Ommeslaghe,

R.C.J.B.

1975, 671, e.v. nr. 98; P. Van Ommeslaghe, ,,Les obligations. Examen de
jurisprudence (1974-1982)'',

R.C.J.B. 1988, 105 e.v., nr. 200) betwist: de

schuldenaar die een regelmatige cheque afgeeft, voorzien van het nodige
fonds, moet geacht worden betaald te hebben op het tijdstip dat hij de cheque
aan de begunstigde heeft overhandigd. Deze zienswijze werd door de Recht-

Rec. GeÂn. Enr. Not. 1994,
J.T. 1992, 799) gevolgd, verwijzend naar een Frans
cassatiearrest (Cass. fr. 17 mei 1972, D. 1973, 129, noot Gavalda).
bank te Charleroi (Rb. Charleroi 18 maart 1992,

279, nr. 24.377, noot;

Te vermelden valt dat de Nederlandse wetgever de door deze auteurs voorgestelde oplossing aanvankelijk had overwogen doch uiteindelijk zich heeft

1917

aangesloten bij de heersende mening naar luid waarvan de betaling eerst
plaatsgrijpt bij creditering van de begunstigde (art. 6: 114 lid 2 B.W.; zie

Giraal betalingsverkeer.
Elektronisch betalingsverkeer, Deventer, Kluwer, 1988, 19).
hierover: R.E. Van Esch en J.M.A. Berkvens,

193.

NIET-TEGENWERPELIJKHEID

VAN DE VERWEERMIDDELEN

Ð ART.

22

Ð

Wanneer de nemer chequerechtelijk regres neemt op de trekker zijn de
verweermiddelen, gesteund op hun onderlinge verhoudingen tegenwerpelijk,
o.m. met inbegrip van de exceptie van ongeoorloofde oorzaak. De oplossing
is gelijklopend met deze die wordt aanvaard voor de wisselbrief (art. 22 Ch.
W., gelijkluidend met art. 17 Wb).
Daarom kan de trekker opwerpen dat de cheque werd getrokken ter vergoeding
van ongeoorloofde diensten. (Rb. Gent 7 januari 1993,
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zie het vorige overzicht,

T.P.R.

R.W. 1994-1995, 1275;

1099 e.v.), in casu de betaling voor de

dienstverlening in een ontuchthuis. Het argument dat ,,de houder geacht wordt
doelbewust gehandeld te hebben ten nadele van de schuldenaar'' is overbodig:
deze verwijzing naar de bewoordingen van art. 22 Ch. W. (analoog aan art. 17
Wb) heeft enkel zin in de verhouding tot een derde houder (Rb. Gent 7 januari
1993,

R.W. 1994-95, 1275). Men vergelijke met de andere rechtspositie bij

betaling door middel van eurocheques, verder nr. 237.
194.

TEGENWERPELIJKHEID VAN VERWEERMIDDELEN Ð ART. 22 Ð De cheque

was lastens de vennootschap getrokken ter betaling van een ereloon dat de
zaakvoerder persoonlijk verschuldigd was aan de begunstigde, haar advocaat. De begunstigde en de vennootschap werden als rechtstreeks verbonden
partijen aangeduid, met name trekker en begunstigde. Naar heersende mening konden de persoonlijke verweermiddelen uit hun onderliggende rechtsverhoudingen worden tegengeworpen. Nochtans oordeelde het hof te Brussel
(Brussel 23 januari 1997,

A.J.T. 1997-98, 132, noot G.L. Ballon) dat vermits

er tussen de vennootschap en de begunstigde geen enkele onderliggende
verhouding bestond Ð het ging immers om de persoonlijke schuld van de
zaakvoerder Ð de vennootschap zich niet op deze verweermiddelen kon
beroepen.
Deze beslissing valt moeilijk te begrijpen: de volledige afwezigheid van
onderliggende rechtsverhouding is immers het verweermiddel bij uitstek,
vermits de schuldenaar kan voorhouden niets verschuldigd te zijn. Indien
daarentegen de zaakvoerder een persoonlijke schuld ten laste van de vennootschap heeft willen Ð en mogen Ð leggen, zou de vennootschap-trekker
tegenover de begunstigde, nemer van de cheque zich wel op de verweermiddelen uit de verhouding zaakvoerder-begunstigde hebben kunnen beroepen.
Feitelijk begrijpt men vanzelfsprekend wel waarom de exceptie niet werd
ingeroepen: de vennootschap zou dan immers de persoonlijke schuld van de
zaakvoerder dragen. Dit hoeft evenwel niet onrechtmatig te zijn: de zaakvoerder zou bv. de vordering met een andere schuld hebben kunnen compenseren.

1918

4. De Fondsvereiste
195.

BEGRIP

EN TERMINOLOGIE

Ð De fondsverplichting behoort tot de fun-

damentele kenmerken van het chequemechanisme, en wordt daarom ook
streng strafrechtelijk gesanctioneerd (art. 61, Ch. W.).
Het fonds of provisie bestaat, in de cheque zoals in de wisselbrief, uit de
vordering van de trekker op de betrokkene. Zij moet worden tegengesteld aan
de ,,dekking'', in de wisselbrief de verbintenis waartoe de trekker tegen de
betrokkene is gehouden.
In de rechtspraak worden beide begrippen dikwijls door elkaar gebruikt: de
verwijzing naar de ,,ongedekte cheque'' behoort tot de omgangstaal, en is
niet verenigbaar met wettelijke terminologie zoals vervat in art. 61, Ch. W.
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196.

UITGIFTE ZONDER FONDS Ð BEGRIP ,,UITGIFTE'' Ð Wanneer een handelaar

aan zijn leverancier een cheque overhandigt ter waarborg van zijn verbintenissen, en deze ten tijde van de uitgifte ervan niet van voldoende fonds was
o

voorzien, maakt hij zich schuldig aan het misdrijf bedoeld in artikel 61, 1 Ch.

A.C. 1994, 339; Cass. 5 mei
A.C. 1981-1982, 1087) herhaalde zijn gevestigde zienswijze: een cheque

W. Het Hof van Cassatie (Cass. 30 maart 1994,
1982,

is uitgegeven wanneer hij in omloop is gebracht of aan de nemer is overhandigd, ook al wordt hij niet of pas later ter betaling aangeboden. De oplossing is

zuiver technisch: bij incasso door de trekker bij de betrokkene zelf, ziet men
niet in waarom de bescherming van het circulatieregime van de cheque
toepassing zou moeten vinden. De betrokkene Ð andere dan een bijkantoor
Ð kan immers de handtekening en de aanwezigheid van fonds verifie
È ren. Het
argument werd evenwel duidelijk door het Hof van Cassatie verworpen (Cass.
15 maart 1988,

Pas. 1988, I, 852).

Wanneer verschillende cheques gezamenlijk werden uitgegeven in een korte
tijdsspanne en zij niet allen gehonoreerd kunnen worden moet men aannemen dat ze allen zonder fonds zijn uitgegeven (Rb. Luik 12 oktober 1993,

J.L.M.B. 1994, 760).
197.

CHEQUE Ð UITGIFTE ZONDER FONDS Ð KASFACILITEITEN GEEN FONDS Ð

MOREEL ELEMENT Ð Het fonds bestaat uit een tegoed op rekening, of uit een
krediet dat uitdrukkelijk door de bank is toegekend. Moeilijkheden ontstaan
bij zogenaamde kasfaciliteiten, waartoe de banken, om commercie
Èle redenen
overgaan. Deze faciliteiten bevrijden de trekker niet van zijn wettelijke
verplichting te beschikken over een voldoend, voorafgaand fonds. Zij kunnen wel invloed hebben op de beoordelingsvrijheid van de bank om de
feitelijke kredietfaciliteit stop te zetten.
Indien de trekker een cheque uitgeeft zonder dat zijn rekening voldoende
tegoed bevat, is er geen uitgifte zonder fonds, en derhalve geen misdrijf, zo
het bedoelde bedrag ten laste kan worden geboekt van een door de betrokkene toegestaan krediet (Cass. 24 januari 1977,
noot Vandeplas).

R.W.

1976-1977, 2617,

1919

Kasfaciliteiten volstaan daartoe evenwel niet (Antwerpen 17 januari 1997,

Limb. Rechtsleven 1997, 137, noot I. Delbrouck; zie ook Brussel 12 november 1993, J.L.M.B. 1994, 759). Heeft de bank zich in het verleden soepel
opgesteld, kan de trekker, na de weigering verdere faciliteiten toe te staan,
niet voorhouden dat niet voldaan is aan het moreel element (,,wetens en
willens'') van het misdrijf.
Deze strenge regel inzake kasfaciliteiten machtigt de bank evenwel niet de
voorheen toegestane faciliteiten abrupt te bee
Èindigen: hier dient de bank
diligent, en met eerbiediging van de rechtmatige verwachtingen van de
trekker, te handelen.
198.

FONDS Ð BLOKKERING

WEGENS BETWISTING

Ð NIET

Het hof te Antwerpen (Antwerpen 10 juni 1992,

TOELAATBAAR

Ð

R.W. 1992-1993, 342)
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verduidelijkte dat een betwisting betreffende de aan de cheque onderliggende overeenkomst de trekker niet toelaat het fonds van zijn cheque te
o

blokkeren, of onmiddellijk na de uitgifte terug te nemen (art. 61, 4 Ch. W.).
199.

BESLAG OP HET FONDS Ð HOUDING VAN DE BETROKKENE Ð Indien beslag

wordt gelegd op de tegoeden van de trekker bij de bank wordt het fonds
onbeschikbaar en kan het incasso niet worden gerealiseerd, voor zover het
beslag werd gelegd voor de cheque werd geõÈncasseerd en vooraleer de
opbrengst van het incasso werd overgeboekt. op de rekening van een persoon
andere dan de schuldenaar. Het derdenbeslag maakt het fonds onbeschikbaar
(Rb. Eupen 25 februari 1992,

J.L.M.B. 1992, 899). De bank, derde beslagene

handelt niet onrechtmatig indien zij het fonds blokkeert voor zover het beslag
niet manifest onregelmatig is en het incasso nog niet is gebeurd (Rb. Eupen,
Beslagrechter, 25 februari 1992,
gepubliceerd).
200.

FONDSVEREISTE

J.L.M.B. 1992, 899 (enkel in samenvatting

ALS TEKEN VAN SOLVABILITEIT

Ð De uitgifte van een

cheque zonder fonds is in het handelsleven een belangrijk, ongunstig signaal
bij de beoordeling van de solvabiliteit van de trekker.
Volgens het hof te Luik kunnen de partijen in een verkoopsconcessieovereenkomst rechtsgeldig bepalen dat de uitgifte van een cheque zonder
fonds een ontbindende voorwaarde zal zijn, waarvan het voortbestaan van de
overeenkomst afhankelijk kan worden gesteld (Luik 4 februari 1992,

J.L.M.B. 1993, 1082 met de kritische noot van P. Kileste). De contractuele
vrijheid laat een dergelijk beding toe. Evenwel kan men zich afvragen of de

regeling niet onnodig streng is: onverminderd het feit dat de bank nog
kredietfaciliteiten kan toestaan, kan bezwaarlijk, op het civiele vlak, elke
uitgifte zonder fonds als onrechtmatig worden beschouwd. De strafwet heeft
hier trouwens een vereiste van opzet ingevoegd.
201.

CHEQUE Ð UITGIFTE ZONDER FONDS Ð BURGERLIJKE PARTIJSTELLING Ð

De trekker die desbewust een cheque uitgeeft zonder voldoende fonds begaat

1920

o

een misdrijf (art. 61, 1 Ch. W.). Hij kan door de nemer in betaling worden
aangesproken op meerdere gronden: op grond van de cheque (regres), op
grond van de onderliggende rechtsverhouding, en in het kader van een
burgerlijke partijstelling, ingesteld in het kader van de strafprocedure. In
dit laatste geval zal het slachtoffer herstel vorderen van de schade die hij naar
aanleiding van dit misdrijf heeft geleden. De toekenning van deze schadevergoeding is onderworpen aan de algemene regelen van art. 1382 B.W., hier
in het bijzonder het oorzakelijk verband. Gezien het om een door een strafbepaling gesanctioneerde rechtsbetrekking gaat, rijst de vraag naar samenloop van aansprakelijkheid niet.
Voor het vorderen van de verschuldigde som bij wijze van schadevergoeding
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is vereist, zoals het Hof van Cassatie opnieuw stelde (Cass. 6 december 1995,

R.W. 1996-1997, 256, noot Vandeplas; J.T. 1996, 619; zie ook Cass. 8 oktober 1985, Arr. cass. 1985-86, nr. 70), dat tussen partijen de verbintenis

waarop de uitgifte van de cheque betrekking heeft, niet zou zijn ontstaan
zonder de uitgifte van de cheque. In casu betrof het Ð vermoedelijk Ð een
transportovereenkomst, waarbij de transporteur toegestemd had bepaalde
goederen te vervoeren mits voorafbetaling van de transportprijs, die werd
betaald door middel van een cheque welke evenwel zonder fonds werd
uitgegeven. Zonder afgifte van de cheque zou de transporteur de overeenkomst niet hebben gesloten.
Deze stellingname beantwoordt aan de vroegere rechtspraak van het Hof en
de heersende opvatting in rechtspraak en rechtsleer (zie o.m. Gent 30 juni
1994,

R.W. 1994-95, 543).

Het slachtoffer van de uitgifte van een cheque zonder fonds kan zijn schade
Ð met name de prijs van de prestatie ter betaling waarvan de cheque werd
uitgeschreven Ð verhalen in het kader van een vordering in onrechtmatige
daad, binnen de grenzen die in de vorige paragraaf werd gesteld. De vraag
van de samenloop rijst niet in de mate dat de uitgifte van de cheque zonder
fonds strafrechtelijk wordt gesanctioneerd (zie G.A. Dal, ,,La constitution de
partie civile de la victime de l'e
Âmission de che
Áque sans provision'',

J.T.

1975, 24). Ook andere schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking:
aldus werd gevonnist dat de begunstigde van de cheque vergoeding kon
bekomen van een onbetaald gebleven cheque en van de kosten die hij
geleden heeft tengevolge van de bedoelde cheque-uitgifte (Luik 7 december

A.J.T. 1994-95, 538, noot A. Warrinier), zoals daar zijn de kosten van
partijstelling in geval van cheque zonder dekking'', R.W. 1978-79, 1772).

1994,

protest, de inningskosten en zelfs morele schade (D. Merckx, ,,De burgerlijke
Deze kosten behoren evenzeer tot het gebied van de onderliggende contractuele relaties, dat de voorzienbare schade inzake gebruik van betaalinstrumenten omvat. Gezien deze schade-elementen behoren tot de materies met
betrekking tot dewelke de contractspartijen een overeenkomst hadden kunnen sluiten, kunnen zij gerekend worden tot de onderwerpen die aan het
samenloopverbod zijn onderworpen, of er aan onttrokken zijn in de gevallen

1921

door de rechtspraak geõÈdentificeerd, in casu van een strafrechtelijk gesanctioneerde gedraging.
CHEQUE Ð FAILLISSEMENT

202.

CHEQUE

VAN DE TREKKER

Ð CERTIFICERING

VAN DE

Ð De buitenbezitstelling, die een gefailleerde handelaar treft, is

eveneens toepasselijk op het fonds met betrekking tot cheques die uitgeschreven werden door de toekomstig gefailleerde (Kh. Gent 27 juni 1997,

T.B.H. 1998, 827, noot J.P. Buyle en M. Delierneux, die onder meer de vraag

bespreken in welke mate de bank tot certificatie is gehouden. Het argument
dat de bank niet gehouden is deze dienst te bewijzen, is weinig overtuigend:
waarom zou hij deze dienstverlening weigeren, nu hij er geen nadeel bij
heeft). Dit geldt zelfs indien dit fonds werd overgeheveld naar een door de
certificerende bank geblokkeerde rekening. Het vonnis bepaalt dat de houder
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van een gecertificeerde cheque in geval van faillissement van de trekker van
geen enkel specifiek voorrecht geniet dat hem zou toelaten om bij voorrang
boven de andere schuldeisers uit het bedrag van het geblokkeerde fonds
betaald te worden. Nochtans kan de houder zich beroepen op het voorrecht

bis Ch.W. hem toekent op de bedoelde vordering (H. Buckinx,
Artikelsgewijze commentaar, Handels- en economisch recht, art. 39bis

dat art. 39

Ch.W.). Het besproken vonnis ontkent het bestaan van dit voorrecht en

verwijst hier ten onrechte naar Fredericq, waar enkel wordt gesteld dat de

Handboek van Belgisch Handelsrecht, d. II, Brussel, Bruylant, 1978, 304).
certificatie ,,in se'' geen voorrecht verleent (in deze zin: S. Fredericq,

De bank die een cheque certificeert neemt geen enkele persoonlijke verbintenis tot betaling van het bedrag van de cheque op zich (Kh. Gent 27 juni
1997,

T.B.H. 1998, 827, noot J.P. Buyle en M. Delierneux). Zij verbindt er

zich enkel toe het bedrag van de cheque op een geblokkeerde rekening te
boeken op de datum van certificatie. Hoewel de bank geen eigen verbintenis
is aangegaan kan zij in het kader van certificatie wel haar contractuele of
buitencontractuele aansprakelijkheid op het spel zetten. De aansprakelijkheid van de bank kan niet aangehouden worden indien zij het bestaan van
voldoende provisie vaststelt en overgaat tot de certificatie van de cheque,
terwijl ze zich in de onwetendheid bevindt van het faillissement van de
trekker. Of zij ook tot betaling mag overgaan wordt in het volgende nummer
behandeld.
CHEQUE Ð FAILLISSEMENT

203.
QUE

VAN DE BEGUNSTIGDE, HOUDER VAN DE CHE-

Ð De rechtsgevolgen van de cheque na het faillissement geven aanlei-

ding tot uiteenlopende beslissingen.
De betrokkene had een cheque in contanten uitbetaald aan de zaakvoerder
van de begunstigde vennootschap: dezelfde dag werd de begunstigde vennootschap failliet verklaard. De zaakvoerder zou de gelden persoonlijk
hebben geõÈncasseerd en aangewend om bepaalde schuldeisers te betalen.
De curator vordert tegen de trekker en tegen de betrokkene. Drie vragen
verdienen de aandacht.

1922

Op grond van de nul-uur regel oordeelt het hof te Bergen (Bergen 28 april
1997,

J.L.M.B. 1997, 1211) dat het zonder belang is of de betaling gedateerd

is voor of na het tijdstip van de faillietverklaring: deze werkt in elk geval

terug tot O uur van de dag van faillietverklaring (op grond van Cass.

J.T. 1988, 192), ongeacht of het
de jurisprudence'', R.C.J.B. 1991,

19 oktober 1987, vaststaande rechtspraak,

vonnis van faillietverklaring een datum vermeldt of niet (in die zin
evenwel: Coppens T'Kint, ,,Examen
o

461, n

75;

Manuel du curateur, 180, n

o

85).

De betaling van de cheque aan de zaakvoerder van de vennootschapbegunstigde van de cheque is, luidens de zienswijze van het hof, niet zonder
meer niet-tegenwerpelijk aan de vennootschap. Dit zou enkel het geval zijn
indien blijkt dat de zaakvoerder de gelden zou hebben aangewend voor de
betaling van schuldeisers die gelden hebben ontvangen die zij niet konden
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ontvangen in het kader van de rangregeling.
Faillissementsrechtelijk is deze beslissing betwistbaar: de post-faillissementsbetalingen moeten gebeuren in handen van de curator (art. 444, lid 2
F.W, thans artt. 16 en 51 F.W.). Hij moet oordelen op welke wijze de
betalingen zullen kunnen worden aangewend, eventueel of het actief toereikend is om de vereffeningskosten te dragen. Het komt de schuldenaar niet toe
zelf te beslissen aan welke schuldeisers zal worden betaald.
De betaling aan de zaakvoerder is niet tegenwerpelijk aan de faillissementscurator: de reden ligt vervat in voormelde bepalingen van de F.W., niet in de
beperking van de bevoegdheden van de zaakvoerder van een vennootschap. De
zaakvoerder blijft immers orgaan van de vennootschap, zij het dat het faillissement haar beschikkingsbevoegheid, en dus dat van haar zaakvoerder sterk
beperkt (in die zin: Kh. Charleroi 7 februari 1996,

J.L.M.B. 1997, 157). Hij kan

geen betalingen meer ontvangen, en moet deze met de curator afrekenen.

Ook de vordering van de curatele tegen de betrokkene Ð bank werd afgewezen: de bank die onwetend is van het faillissement had geen reden om de
betaling aan de Ð weliswaar failliet verklaarde Ð legitieme houder van de
cheque te weigeren. Uiteindelijk zou de trekker het risico van de niettegenwerpelijkheid van deze betaling hebben moeten dragen.
De vordering tot vrijwaring van de trekker tegen de betrokkene, op grond van
diens onterechte betaling van de cheque, wordt afgewezen, nu niet blijkt dat
de bank tekort is geschoten aan haar verbintenissen tegenover de trekker.
Overigens was de betrokkene onwetend van het Ð ambtshalve uitgesproken
Ð faillissement van de begunstigde. Deze zienswijze kan moeilijk worden
betwist: de betrokkene moet enkel de orders van de trekker uitvoeren. Eerst
indien hij wist dat de begunstigde failliet was verklaard, mag hij niet meer
betalen, doch kan enkel de curator de gelden in ontvangst nemen (zie in het
algemeen: A. Benoit-Moury, ,,Incidence d'une de
Âclaration de faillite sur la
validite
Â du paiement d'un che
Áque'',

Ann. Dr. LieÁge 1989, 209).

Het arrest is belangrijk omdat het de grenzen van de nul-uur regel verduidelijkt. Vanuit zijn maatschappelijke betekenis kan deze regel worden be-
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kritiseerd: de wetgever (zie art. 157 § 2 van de wet van 22 maart 1993 op het
statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen en art. 6 van de wet van
28 april 1999 houdende omzetting van Richtlijn 98/26/EG), thans mede op
grond van een Europese richtlijn (Richtlijn 98/26/EG van 19 mei 1998
betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen in
betalings- en afwikkelingssystemen,

PB.L

1998, 166/45) heeft de regel

buiten toepassing verklaard op verrichtingen onder financie
Èle instellingen.
Uit het besproken arrest zou men kunnen afleiden dat niet alle handelingen
van de gefailleerde onder de regel moeten worden gebracht. De scheidingslijn zou luidens het arrest, worden aangewezen door de fout van de betrokkene. In de verhouding tot de trekker is deze van contractuele aard, in de
verhouding tot de begunstigde van extra-contractuele aard.
In de rechtspraak wordt nochtans regelmatig geoordeeld dat de betrokkene die
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cheques betaalt na de datum van het faillissement van de trekker, niet bevrijdend handelt. Tegenover de trekker is deze betaling niet-tegenwerpelijk,
ongeacht of de bank van het faillissement op de hoogte was of niet. Betalingen
aan de gefailleerde verricht na het faillissement zijn evenzeer niet tegenwerpelijk. Het komt onjuist voor een andere regel te hanteren in de verhouding
van de betrokkene tot de houder, dan wel in de verhouding tot de trekker.
Evenzeer als de betrokkene die cheques getrokken door een failliete trekker
betaalt, niet bevrijdend betaalt ten aanzien van diens failliete massa, ongeacht
of hij van het faillissement op de hoogte was of kon zijn (Benoit-Moury,

,

o.c.,

205-218 deze analyse is inmiddels door de rechtspraak achterhaald), dient ook
de betaling aan de failliete houder niet-tegenwerpelijk verklaard te worden.
De bewering, dat de trekker ,,het risico'' moet dragen moet worden genuanceerd: immers indien de betrokkene de cheque om welke reden niet had
betaald, blijft het regres van de curator tegen de trekker voortbestaan. De
curator en enkel de curator is gerechtigd de betaling te vorderen van de
prestatie in betaling waarvan de cheque werd getrokken.

B. De rechtspositie van de houder
204.
SANT

VERVALSING

VAN EEN CHEQUE

Ð AANSPRAKELIJKHEID

VAN DE ENDOS-

Ð Een toondercheque was door de begunstigde overgedragen aan

onbekenden. Zij zouden het bedrag van de cheque aanzienlijk hebben verhoogd. Na betaling vordert de trekker het verschil terug van de oorspronkelijke begunstigde.
De vrederechter (Vreder. Kraainem 15 mei 1996,

J.T. 1997, 243) oordeelde

uitsluitend op grond van art. 1382 B.W. (betreffende de mogelijkheid tussen

chequepartijen de onrechtmatige daadsvordering in te stellen, zie verder
nr. 186, 188 en 201). Hij verweet de begunstigde de cheque aan onbekenden
te hebben overgemaakt, zonder de cheque te hebben vervolledigd, of de
toondercheque in een ordercheque te hebben omgezet.
Het komt zonderling voor de begunstigde het verwijt te maken niet de nodige
veiligheidsmaatregelen te hebben genomen, daar waar de trekker daartoe
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evenzeer, en zelfs veel meer in staat is geweest. De overdracht aan onbekenden van toonderpapier kan niet noodzakelijk als een fout worden gezien.
Overigens lag de oplossing vervat in de bepalingen van art. 35
verder nr. 219.

205.

bis, waarover

INCASSOBANK: VERIFICATIEPLICHT INZAKE DE ENDOSSEMENTEN Ð Anders

dan de betrokkene, die gehouden wordt de regelmatigheid van de endossementen na te gaan (art. 35, lid 1 Ch. W.), begaat de met een incasso belaste
bank geen fout indien zij de rekening crediteert van een houder, aan wie de
cheques ten onrechte werden gee
Èndosseerd, nu zij enkel gehouden is de
schijnbare regelmatigheid van de endossementen na te gaan (Antwerpen
28 januari 1992,

T.B.H. 1993, 1004; Antwerpen 4 november 1996, T.B.H.
Bank Fin.

1997, 752, noot J.P. Buyle en M. Delierneux; Bergen 16 juni 1992,
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1994, 238, noot J.F. Romain).

De bank moet zich ook geen vragen stellen betreffende de beweegredenen
van de persoon die haar met het incasso van cheques belast. Dit is eerst
anders indien bijzondere omstandigheden aanwezig zijn, die elke voorzichtige normaal aandachtige bankier er hadden moeten op wijzen dat misbruik
werd gemaakt (Bergen 16 juni 1992,

206.

Bank Fin. 1994, 238, noot J.F. Romain).

REKTACHEQUE Ð INCASSO Ð De rektacheque is betaalbaar aan de

specifiek aangeduide persoon, zonder mogelijkheid van overdracht anders
dan volgens de regelen van het gemeen recht (art. 1690 B.W.).
De bank die een dergelijke cheque verzilvert ten gunste van een andere
persoon dan de met name genoemde partij, is aansprakelijk tegenover de
trekker. Deze aansprakelijkheid geldt ,,in solidum'': de incassobank is aansprakelijk samen met de andere partijen die in de verrichting tussenbeide zijn
gekomen en onregelmatigheden hebben gepleegd. Derhalve kan het slachtoffer zijn vordering richten tegen deze bank alleen, zonder de andere partijen
te moeten aanspreken (Brussel 9 januari 1992,
1993, 998).

207.

J.L.M.B. 1992, 704, T.B.H.

REKTACHEQUE Ð INCASSOMANDAAT Ð Het komt de trekker van een

cheque toe de identiteit van de begunstigde op precieze wijze aan te duiden.
In een geval dat aan het hof te Brussel werd voorgelegd (Brussel 14 januari
1992,

T.B.H. 1993, 1001), was een rektacheque betaalbaar aan een auto-

dealer, op naam gesteld van het automerk dat hij verdeelde. De cheque werd
op een verkeerde rekening geõÈncasseerd en de opbrengst van het incasso in
het faillissement van deze onjuiste begunstigde begrepen. Na het faillissement van de dealer, vorderde de trekker schadevergoeding van de incassobank.
De vordering werd afgewezen: de incassobank kon redelijkerwijze en rechtmatig er op afgaan dat de cheque ten behoeve van de autodealer was gesteld,
nu deze het door de trekker ingevulde automerk verdeelde. De trekker kan
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het enkel aan zichzelf toeschrijven dat hij de identiteit van de begunstigde, en
onder meer diens rechtsvorm, niet op precieze wijze heeft aangeduid.
Het hof situeerde de aansprakelijkheid op het vlak van de onrechtmatige
daad. Tussen de trekker en de bank, belast met incasso ten behoeve van de
pseudo-begunstigde kan inderdaad geen contractuele verhouding worden
vastgesteld.

208.

MEDEAANSPRAKELIJKHEID

VAN DE BEGUNSTIGDE

Ð Daar tijdens het

incassogebeuren ook andere partijen dan de betrokkene Ð bv. de begunstigde, of een met het incasso belaste bank Ð kunnen tussenbeide komen, en
ook zij kunnen tekort schieten aan hun zorgvuldigheidsverplichtingen, rijst
de vraag in welke mate ook deze partijen aansprakelijk kunnen worden
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gesteld.
Aldus werd de begunstigde mede aansprakelijk geacht tegenover de trekker nu
de cheque werd vervalst, en betaald, onder meer ten gevolge van het feit dat de
cheque bij de incassobank in een brievenbus gedeponeerd was geworden en
aldaar ontvreemd (Kh. Brussel 22 september 1995,

T.B.H. 1996, 1052, waarbij

ten onrechte werd geoordeeld dat zowel de betrokkene als de incassobank
schadeplichtig waren tegenover de trekker voor het gehele bedrag. Logischer-

wijze zou de betrokkene de rekening van de trekker niet hebben mogen
debiteren, gelet op de grove fout (art. 35) terwijl de betrokkene een deel van
zijn schade van de incassobank had moeten terugvorderen. Het netto-resultaat
zoals door de rechtbank bepaald, is nagenoeg hetzelfde).

209.

RECHTSTREEKS KREDIET Ð In enkele beslissingen komt de techniek van

het rechtstreeks krediet ter sprake. Dit bestaat er in dat de bank, die met het
incasso van de cheque is belast, het bedrag van de cheque onmiddellijk
crediteert op de rekening van de begunstigde, zonder te wachten tot de
cheque effectief wordt geõÈnd.
De verrichting is een kredietverrichting, waarvan de terugbetaling plaatsgrijpt aan de hand van het provenu van het incasso. Aldus wordt vermeden
dat tot bijkomende boekingen moet worden overgegaan, eens de cheque
effectief is geõÈncasseerd. Deze praktijk hangt nauw samen met die van de
hierna vermelde cheque-inhouding, op grond waarvan de cheques worden
uitbetaald aan de begunstigde, zonder dat zij fysiek bij de betrokkene voor
incasso worden overgelegd.
Indien de cheque evenwel niet betaald wordt, wordt het krediet terugbetaald
door middel van een tegenboeking in de rekening van de begunstigde. Deze
tegenboeking kan geschieden op grond van het beding ,,onder voorbehoud
van goede afloop'', waarmede verwezen wordt naar de realisatie van de
incasso-opdracht. De tegenboeking zou ook kunnen geschieden op grond van
het chequerechtelijke regres, waarbij evenwel aan de formele voorwaarden
(o.m. inzake protest) ervan zou moeten voldaan zijn, wat in de regel niet het
geval is.
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Het is algemene bankpraktijk dat cheques ter incasso ,,rechtstreeks gecrediteerd'' worden op de rekening van de begunstigde: de begunstigde houder
bekomt aldus de vrije beschikking van het chequebedrag, zelfs vooraleer de
incassobank deze bij de betrokkene heeft geõÈnd. De vermelding ,,o.g.v.'', of
,,onder gewoon voorbehoud'', verduidelijkt dat de overeenkomst van incasso
een kredietverlening is, die onder ontbindende voorwaarde van niet-betaling

T.B.H. 1997,
T.B.H. 1998, 784) (zie hoger nr. 178).

van de cheque werd aangegaan (Kh. Brussel 8 februari 1996,
750; Kh. Brussel 5 september 1997,

Derhalve mag de rekeninghouder over het rekeningtegoed beschikken, inclusief de gelden die onder voorbehoud werden gecrediteerd (Antwerpen
30 mei 1995,

DAOR 1995, nr. 37, 71).

In een vonnis van de rechtbank van koophandel te Brussel (Kh. Brussel
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19 februari 1997,

T.B.H. 1998, 812, noot J.P. Buyle en M. Delierneux) werd

door de rekeninghouder opgeworpen dat hij aan de bank enkel de opdracht had

gegeven de cheque te incasseren, doch niet om krediet te verlenen. De rechtbank
was van oordeel dat er een bankgebruik (zie hierover de noot van J.P. Buyle en
M. Delierneux,

T.B.H. 1998, 816-817) geldt, dat erin bestaat dat een bijkomende

dienst van rechtstreekse creditering onder voorbehoud van goede afloop wordt

geleverd. Tevens werd geargumenteerd dat de clie
Ènt de bijkomende dienst had
aanvaard door niet te reageren bij de ontvangst van het rekeninguittreksel dat
vermeldde dat de creditering onder voorbehoud geschiedde. Overigens verplicht
niets de begunstigde van het krediet gebruik te maken.
De bank die bij de uitbetaling van een cheque is tussengekomen, moet
worden geacht opgetreden te zijn als mandataris ter incasso, zelfs indien
het bedrag ervan ,,rechtstreeks'' op de rekening van de houder werd gecrediteerd. Dit blijkt ook uit de omstandigheid dat de rekening van de houder
eerst definitief werd gecrediteerd, na betaling door de betrokkene. De rechtsverhouding wordt derhalve door het gemeen recht, niet door het chequerecht
beheerst. Indien de incassobank geen tekortkoming heeft gepleegd bij de
uitvoering van haar incasso-opdracht, zal zij gerechtigd zijn het bedrag dat
zij de houder heeft voorgeschoten terug te vorderen, zo blijkt dat de cheque
onbetaald is gebleven, of dat het bedrag ervan door de betrokkene wordt
teruggevorderd, gelet op de vervalsing van een endossement (Antwerpen
10 januari 1995,

R.W. 1995-1996, 263).

Wanneer een bank de opdracht aanvaardt een cheque getrokken op een
buitenlandse bank te incasseren, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld
zo zij niet voorafgaandelijk het bestaan van deze buitenlandse bank heeft
geverifieerd. Heeft de bank daarenboven rechtstreeks krediet voor deze cheque
verleend en hebben de begunstigden dit krediet aangewend, zo kunnen zij het
de bank niet euvel duiden dat zij het krediet heeft verleend, terwijl de
begunstigden zelf wisten dat het krediet onder voorbehoud van goede afloop
werd verleend, en zij derhalve zelf onvoorzichtig zijn geweest dit krediet voor
het incasso te gebruiken, en verder gelet op de bijzondere omstandigheden van
de uitgifte van de cheque attent moesten zijn voor het gevaar van wanbetaling
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van de cheques (Rb. Brussel 21 februari 1994,

T.B.H. 1995, 1019; tegen dit

vonnis is beroep ingesteld; het beroepsarrest is nog niet bekend).

Dit vonnis overtuigt: rechtstreeks krediet is in de eerste plaats krediet aan de
begunstigde ervan, waarbij het chequebedrag de omvang van het krediet
omschrijft als zijnde het bedrag dat na incasso normalerwijze zal worden
bekomen, terwijl de goede afloop van het incasso de voorwaarde uitmaakt
zonder dewelke het krediet ongedaan zal worden gemaakt. Bij wanbetaling
blijft de begunstigde, als elke andere kredietnemer, gehouden het krediet
terug te betalen (in dezelfde zin: Kh. Brussel 8 februari 1996,

T.B.H. 1997,

750 inzake de Postcheck, zonder dat aldaar ter sprake is gebracht of de
Postcheck het recht had krediet te verschaffen).

De techniek van het rechtstreeks krediet kan de bron zijn van misbruiken,
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onder meer wanneer de rekening wordt geopend speciaal met het oog op het
incasso van een Ð bij voorkeur vervalste Ð cheque, en het bedrag ervan
onmiddellijk door de begunstigde wordt afgehaald. Deze vraag neemt aan
kracht toe wanneer het om een gekruiste cheque gaat, met name ,,een cheque
die door de betrokkene enkel kan worden betaald aan een bankier of een
clie
Ènt van een bankier'' (art. 38, lid 1, Ch. W.).
Wat deze laatste hypothese betreft, met name de uitbetaling van een gekruiste cheque aan een klie
Ènt van de bank, nam het hof te Antwerpen
(Antwerpen 27 september 1994,

T.B.H.

1995, 1028, noot J.P. Buyle en

X. Thunis) in een eerste casus aan dat het niet onrechtmatig is wanneer
een bank een rekening opent om daarmede een gekruiste cheque te laten
incasseren, zelfs wanneer die rekening pas wordt geopend op het tijdstip van
het incasso. Het toestaan van rechtstreeks krediet kan in dit geval al evenmin
onzorgvuldig worden genoemd. Terecht wordt in de annotatie door J.P. Buyle
opgemerkt dat deze minimalistische opvatting van het begrip clie
È nt als
betwistbaar overkomt. De kruising heeft tot doel het cheque-incassoverkeer
te beveiligen, overeenkomstig de wil van de trekker. Door het incasso op te
leggen ten voordele van bestaande vertrouwde klanten, wil de trekker een
mogelijk regres onder controle houden, en eventuele misbruiken, die hem
zouden kunnen schaden, verhinderen (zie de annotatie onder Antwerpen,
4 november 1996,

T.B.H. 1997, 753, noot J.P. Buyle, voor verdere gegevens

bij de grondslag van de regeling van de kruising). De incassobank heeft in het
concrete geval, deze bedoeling duidelijk doorkruist.
Overigens is de bewering van het hof dat het verlenen van rechtstreeks
krediet aan een toevallige klant niet als onzorgvuldig kan worden beschouwd, niet verantwoord: krediet verschaft men enkel aan partijen die
het vertrouwen waardig zijn, niet aan de eerste, de beste passant. Op overtuigende wijze oordeelt de rechtspraak dat de bank aansprakelijk is voor
lichtzinnig toegekend krediet.
In een meer recente, overigens feitelijk gelijkaardige casus is het hof (Antwerpen 4 november 1996,
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T.B.H. 1997, 753, noot J.P. Buyle) op zijn eerder

standpunt teruggekomen: bij kruising kan de bank de cheque eerst uitbetalen
indien de klant een reguliere, voorafbestaande bankrelatie onderhoudt.
Deze eerder strikte benadering overtuigt: het is immers niet louter een
materie van vertrouwen doch ook van afdwingbaarheid bij eventuele incidenten bij het incasso (zie de analyse bij J.P. Buyle en X. Thunis, Antwerpen
4 november 1996,

T.B.H. 1997, 753). In deze zin is deze casus slechts een

bijzondere toepassing van de algemene leer van de aansprakelijkheid van de
bank inzake kredietverlening: men geeft geen krediet als men geen redelijke
zekerheid heeft dat het debet zal worden aangezuiverd. Indien geen voldoende vertrouwen aanwezig is, zal de bank evenwel niet weigeren de
cheque ter incasso aan te bieden, doch het bedrag ervan enkel crediteren
na succesvol incasso. Overigens had de bank in casu de handelwijze als
verdacht moeten zien, gezien er verschil bestond tussen de handtekening op
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de cheque en deze op de documenten die bij het incasso waren gebruikt.
Hierdoor is zij tekort geschoten in de uitvoering van haar lastgeving in het
kader van de incasso-opdracht.
Een andere vraag betreft de mogelijkheid voor de bank die het rechtstreeks
krediet heeft verschaft, om tegen de trekker verhaal te nemen, nu zij op haar
clie
Ènt, de begunstigde, geen verhaal meer kan nemen, omdat deze het tegoed
van de rekening heeft opgenomen. Deze casus kan zich voordoen onder meer
wanneer rechtstreeks krediet wordt verstrekt aan ,,clie
Ènten'' die van deze
techniek misbruik hebben gemaakt.
De casus deed zich voor in een geval waarin een gekruiste cheque werd
getrokken ter betaling van een auto. De verkoper, begunstigde van de cheque
had deze geõÈncasseerd met gebruikmaking van een rekening, die hij daartoe
bij een andere bank Ð de incassobank Ð had geopend, en waarop de cheque
rechtstreeks werd gecrediteerd. De trekker, na vastgesteld te hebben dat de
auto niet de begunstigde, maar een leasingmaatschappij toebehoorde, legde
de betrokkene verbod op de cheque te betalen (voor een vergelijkbare casus:
zie Antwerpen 4 november 1996,

T.B.H. 1997, 752, noot J.P. Buyle). In-

middels had de begunstigde het tegoed opgevraagd, en klaarblijkelijk was hij
verdwenen.

De vordering van de incassobank tegen de trekker werd afgewezen. Enerzijds werd deze bank verweten een rekening te hebben geopend aan een
persoon die naar oordeel van het hof, geen clie
Ènt was. Men kan toevoegen:
,,geen betrouwbare clie
Ènt was''. Anderzijds werd vastgesteld dat de trekker
diligent was opgetreden, onder meer door de cheque te kruisen, zodat hij
enkel op identificeerbare wijze geõÈncasseerd kon worden (Antwerpen 4 november 1996,

T.B.H. 1997, 752, noot J.P. Buyle en X. Thunis).

In een andere zaak werd de trekker in eerste aanleg veroordeeld tot vrijgave
van het geblokkeerde fonds, terwijl de bezwaren van de trekker, luidens
dewelke de incassobank een fout had gepleegd van de hand werden gewezen.
Het vonnis werd bevestigd, zij het op andere gronden (vonnis eerste aanleg:
af te leiden uit argumentatie van het hof van beroep).
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In beroep werd ten aanzien van de vraag of de trekker het recht had de
incassobank te verzoeken de cheque niet te betalen, door het hof gesteld
dat verzet van de trekker in handen van de houder slechts geoorloofd is
wanneer het gesteund is op een materie
È le vergissing bij het uitschrijven
van de cheque, of nog bij verlies of diefstal van de cheque. Het zou in
strijd zijn met het vlot betalingsverkeer en de rol van de cheque als betaalmiddel, dat de trekker op grond van excepties geput uit onderliggende
rechtsverhoudingen zich tegen de betaling van de cheque zou kunnen verzetten.
In de annotatie betoogt J.P. Buyle dat de trekker hier geen verzet heeft
gedaan, doch dat van een herroeping sprake is geweest. In de verhouding tot
de betrokkene is dat juist, niet in de verhouding tot de incassobank. Niets
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belet de trekker de incassobank te verwittigen van de argumenten die de
trekker heeft om de betaling van de cheque tegen te gaan. Deze kunnen
steunen op verlies of diefstal, doch ook op andere gronden. De incassobank
treedt immers op als lasthebber voor de houder, tegen wie deze argumenten,
hier bij wijze van exceptie wel kunnen worden ingeroepen (Antwerpen
27 september 1994,

210.

T.B.H. 1995, 1028 noot).

CHEQUE-INHOUDING

OF TRUNCATION

Ð De techniek van de cheque-

inhouding houdt in dat cheques die ter betaling worden aangeboden bij
een kantoor, andere dan de betrokkene, niet meer naar de betrokkene worden
toegestuurd, doch bij de uitbetalende bank blijven. Het incasso grijpt dan
plaats langs electronische weg, op grond van de gegevens die op de cheque
voorkomen. De niet-betaling door de betrokkene geeft aanleiding tot een
tegengestelde gegevensstroom, die uiteindelijk resulteert in een tegenboeking in de rekening van de begunstigde. Deze werkwijze houdt in dat de
cheques worden betaald zonder verificatie van de handtekening. Het fonds
kan wel worden geverifieerd, zij het dat de verificatie niet plaatsgrijpt op het
tijdstip dat de cheque aan de begunstigde wordt uitbetaald, of zijn rekening,
bij wijze van voorlopig ,,rechtstreeks'' krediet, wordt gecrediteerd. De gehele regeling steunt op risicoverdeling, ingegeven door de kosten van het
chequeõÈncasso.
Deze procedures, die van het gemeen chequerecht afwijken zijn noodzakelijk
gemaakt door het massale gebruik van cheques als betaalmiddel. Aldus
bedroeg het aantal via het U.C.V. uitgewisselde cheques in 1998 45,9
miljoen (tegenover 52,3 in 1997).
De rechtspraak heeft ten aanzien van enkele aspecten van de cheque-inhouding stelling genomen (Cass. 27 september 1990,
Antwerpen 12 juli 1995,

T.B.H. 1996, 1046).

Bank Fin. 1992, 37; Vred.

De bank die een gestolen cheque heeft uitbetaald zonder na te gaan of de
rekening voldoende fonds bevatte, en of de handtekening op de cheque met
deze van de trekker overeenstemde, was niet verplicht deze cheque te
betalen. Zij heeft derhalve op eigen risico betaald.

1930

De regel van de cheque-inhouding of truncation betreft enkel een interbancaire handelwijze, en is de clie
Ènten niet tegenwerpelijk. Zij wijzigt de
controleplichten van de bank niet.
211.

INCASSO

VAN CHEQUES

Ð AANSPRAKELIJKHEID

VAN DE INCASSOBANK

Ð

De algemene bedingen inzake risico bij incasso van handelseffecten zijn
voor de clie
Ènt verbindend indien hij bij de opening van de rekening erkend
heeft er een exemplaar van te hebben ontvangen (Kh. Luik 18 december
1996,

T.B.H. 1997, 755, noot J.P. Buyle en X. Thunis).

Bij het incasso van een cheque had de bank een koerier gekozen waarbij het
risico van verlies niet door verzekering werd afgedekt: de bank werd aansprakelijk geacht voor haar keuze van de wijze van verzending.
Aansprakelijkheid van de bank vloeit ook voort uit het feit dat zij gedurende zes
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maanden de opdrachtgever in onwetendheid heeft gelaten van het verlies van
een cheque, en die door de verrichting eerst tien maanden later te contrapasseren, de klie
Ènt in de waan heeft gelaten dat hij geen verlies zou lijden (Kh.
Luik 18 december 1996,
212.

INTERBANCAIRE

T.B.H. 1997, 755, noot J.P. Buyle en X. Thunis).

RELATIES

Ð VERREKENINGSKAMER Ð BINDENDE

AARD

Ð De statuten en de reglementen van de Verrekeningskamer die bij de
Nationale Bank zijn ingesteld, hebben bindende kracht tussen de banken.
Miskenning van deze regelen, onder meer de niet tijdige teruggave van te
incasseren cheques, heeft tot gevolg dat de betaling tussen de banken
definitief is (Kh. Brussel 18 november 1993,
J.P. Buyle en X. Thunis).

T.B.H.

1994, 1111, noot

Behoudens de gevallen die uitdrukkelijk in het reglement zijn bepaald,
kunnen de verrichtingen niet ongedaan gemaakt worden gezien zij niet enkel
de rechtsbetrekkingen tussen de procespartijen, maar ook tussen alle andere
leden van de Verrekeningskamer betreffen.

C. Rechtspositie van de betrokkene
213.

ALGEMEEN Ð In het gemene chequerecht is de betrokkene passieve

chequepartij: hij is tot betaling gehouden tegenover de trekker, zijn opdrachtgever, doch niet tegenover de begunstigde. In beginsel zou de betrokkene enkel mogen betalen op voorlegging van een regelmatige door de
trekker ondertekende cheque, waarin een conform de wettelijke vereisten
geformuleerd betaalbevel staat vervat. Eerst in dat geval betaalt hij bevrijdend in zijn verhouding tot de trekker. Zijn betaling zal derhalve niet
bevrijdend zijn, indien hij heeft betaald op voorlegging van een document
dat niet van de trekker uitgaat, bij voorbeeld omdat diens handtekening werd
vervalst. Vandaar dat men er goed aan doet het onderscheid te maken tussen
de betrokkene die een cheque betaalt, en deze die, vertrouwend op de
echtheid van het voorgelegde document, betaald heeft op voorlegging van
een chequeformulier.

1931

214.

CHEQUE OF CHEQUEFORMULIER Ð Verwonderlijk is de bewering van het

hof te Luik dat een chequeformulier waarop de handtekening van de trekker

T.B.H. 1995, 1024,
T.B.H.
1993, 1006), ook Brussel 11 september 1995, Bank Fin. 1995, 605): een

werd vervalst, toch nog een cheque is (Luik 9 juni 1994,

noot J.P. Buyle en X. Thunis; bevestigt Kh. Verviers 28 januari 1992,

dergelijk document steunt niet op de wilsuiting van de trekker. Dat de

betrokkene toch nog bevrijdend kan betalen steunt op een andere overweging, die hierna wordt vermeld.
215.

De stellers van de chequewet waren zich bewust van de praktische

moeilijkheden die zich zouden voordoen wanneer elke cheque door de
betrokkene zou moeten worden gecontroleerd op zijn authenticiteit. Vooral
in het licht van het hedendaagse massale chequeverkeer werd de zorgvuldig-
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heidsnorm, waartoe de betrokkene gehouden is, verlaagd, terwijl de bewijslast van diens eventuele fout werd omgekeerd. Dit is de draagwijdte van
artikel 35 lid 2 Ch. W. luidens hetwelk de betrokkene bevrijdend betaalt ten
aanzien van de trekker, ,,tenzij hem bedrog of grove schuld is te wijten''. De
aansprakelijkheden in het kader van de werking van het chequemechanisme
werden door dit voorschrift verlegd: de normale risico's zijn ten laste van de
trekker, enkel de grove fouten komen voor rekening van de bank. De trekker
is immers best in staat het risico te bewaken, met name zorg te dragen voor
de hem door de bank afgeleverde chequeformulieren (dit argument wordt

Algemene bankvoorwaarden en girale betaalinstrumenten- Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen bank en consument, Antwerpen-Apeluitdrukkelijk in sommige vonnissen vermeld. Zie ook: K. Byttebier,

doorn, Maklu, 1994, 297)

Deze regeling moet gelezen worden in samenhang met het door de Belgische

bis, waarover meer

wetgever tot de Eenvormige Wet toegevoegde artikel 35
hierna.

Het vraagstuk komt herhaaldelijk in de hier onderzochte rechtspraak aan
bod, hoofdzakelijk in verband met gestolen en verloren cheques. Deze zijn
per hypothese geen cheques aangezien zij niet door de rechtmatige titularis,
als trekker, werden ondertekend. Indien de bank deze heeft betaald Ð wat
frequent voorkomt ten gevolge van de massale verwerking van cheques in
het kader van het hedendaagse betalingsverkeer Ð zal deze betaling nochtans bevrijdend zijn, tenzij de trekker kan bewijzen dat de bank een grove
fout heeft gepleegd. Hierbij wordt terecht verwezen naar de vertrouwensfunctie Ð en niet naar de monetaire rol, zoals soms nog wordt vermeld Ð
van dit waardepapier. Het was dit onderscheid tussen chequeverbintenis en
risicoaansprakelijkheid dat het in het vorige nummer vermelde arrest van
Luik niet duidelijk heeft gemaakt.
216.

VERIFICATIEPLICHTEN VAN DE BETROKKENE-BANK Ð VERIFICATIE VAN DE

ENDOSSEMENTEN

Ð De bank betaalt bevrijdend wanneer zij zich ervan heeft

vergewist dat de cheques haar worden aangeboden op grond van een onon-

1932

derbroken reeks van endossementen, op grond waarvan de houder als schuldeiser wordt aangewezen (art. 35 lid 1). De bank hoeft zich niet in te laten
met de controle van de handtekeningen van de endossanten noch met de
verrichtingen die tot deze endossementen hebben geleid. Naar omstandigheden zou men de aansprakelijkheid van de bank kunnen aanvaarden, indien
zij, als normaal diligente bankier, op grond van bijzondere specifieke gegevens, had moeten ontdekken, of minstens dat verdenkingen bij haar hadden
moeten opkomen, dat de houder de cheques op ongeoorloofde wijze incasseerde, zodat zij derhalve voorzorgsmaatregelen had moeten nemen om het
misbruik te doorprikken.
In het onderhavige geval was hiervan geen sprake: de boekhouder van enkele
vennootschappen had op eigen naam een reeks cheques geõÈncasseerd voor
een bedrag van meer dan 7 miljoen Fr. Deze cheques waren getrokken ten
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behoeve van deze vennootschappen, met vervalsing van de handtekening van
de gedelegeerd bestuurder van deze vennootschappen. Hij had de cheques
geõÈncasseerd op zijn persoonlijke rekening. De bank kan geen verwijt
worden gemaakt nu zij niet op de hoogte was van de financie
Èle moeilijkheden waarin de boekhouder zich bevond. De bank kan geen onrechtmatige
handeling worden verweten die in causaal verband staat tot de schade van de
benadeelde vennootschappen (Bergen 16 juni 1992,
noot J.F. Romain).

217.

Bank Fin. 1994, 238,

DE GROVE FOUT VAN DE BETROKKENE Ð Dikwijls hebben trekkers die het

slachtoffer zijn geweest onder meer van verlies of diefstal van hun chequeformulieren gepoogd de grove fout van de betrokkene te bewijzen. Duidelijkheidshalve dient opgemerkt dat deze regelen ook worden Ð doch in de
regel vruchteloos Ð ingeroepen in verband met eurocheques, waarover
verder meer.
Op grond van het tweede lid van art. 35 betaalt de betrokkene bevrijdend ten
aanzien van de trekker, ,,tenzij hem bedrog of grove schuld is te wijten''.
Wanneer een dergelijke tekortkoming voorligt, geeft aanleiding tot uiteenlopende casuõÈstiek:
Ð de onderzoeks- en verificatieplichten van de betrokkene zijn in de regel
beperkt: hij moet de handtekening van de trekker nazien, en bij flagrante

Rev. reÂg.
droit 1995, 311); zonder hierbij te werk te moeten gaan als een schriftÂg.
deskundige (vaststaande rechtspraak, zie o.m. Luik 7 april 1995, Rev. re
droit 1995, 311; Kh. Brussel 29 januari 1992, T.B.H. 1993, 1008; Kh.
Antwerpen, 2 oktober 1992, T.B.H. 1993, 1019). De verificatieplicht van
discrepantie moet hij de betaling weigeren (Luik 7 april 1995,

de betrokkene moet op een redelijke wijze worden toegepast. Bekend is de
gedachte dat hij geen grafologische onderzoeken dient in te stellen. Rekening houdend met de grote aantallen cheques die in omloop zijn gebracht

dient een verlaagde standaard aanvaard te worden: deze treft men aan in de

bis. Indien de betrokkene geen bedrog noch grove schuld ten

artt. 35 en 35

laste kan worden gelegd, draagt de trekker het risico.

1933

In navolging van bepaalde auteurs werd geargumenteerd (onder meer Van

o.c., d. III, nr. 611, 462, en de aldaar vermelde rechtT.B.H. 1995, 1024, noot J.P. Buyle en het
vonnis a quo; ook Brussel 11 september 1995, Bank Fin. 1995, 605) dat de

Ryn en Heenen,

spraak; zie Luik 9 juni 1994,

betrokkene, krachtens bankgebruik de handtekening van de trekker op

cheques voor kleine bedragen niet hoeft te verifie
Èren. Het Hof van Cassatie
(Cass. 27 september 1990,

Bank Fin. 1992, 37) heeft deze gedachte in

duidelijke bewoordingen van de hand gewezen: het is een wezenlijk

bestanddeel van de overeenkomst tussen trekker en betrokkene dat deze
laatste eerst zal betalen op voorlegging van stukken die de handtekening
van de trekker dragen. Deze verplichting kan niet het voorwerp zijn van
een exoneratiebeding (dit kon reeds worden gesteund op Cass. 25 september 1959,

A.C. 1960, 86). Dit geldt te meer nu in consumentenzaken
o
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dergelijke exoneratiebedingen strijdig zijn met de WHPC (art. 32, 11 ).

Ð de betrokkene mag de betaling weigeren onder meer aan een manifest
niet gerechtigde houder; in gevallen waarin wezenlijke twijfel voorlag
betreffende het rechtmatig houderschap van de persoon die de cheque ter
betaling aanbood, moet hij bijkomende veiligheidsmaatregelen nemen.
Naargelang de omvang van de cheque zal de bank nauwkeuriger toezien.
Aldus oordeelde de rechtbank van koophandel te Brussel (Kh. Brussel
22 september 1995,

T.B.H. 1996, 1052) dat de bank die een cheque in

contanten uitbetaalt aan een jonge ZaõÈrees, welke cheque enkele grafische anomaliee
Èn blijkt te bevatten, niet vrijuit gaat: voorafgaand aan de
betaling had de betrokkene, de trekker, haar klant, moeten contacteren.
Het hof te Luik (Luik 7 april 1995,

Rev. reÂg droit 1995, 311) oordeelde

daarentegen dat de bank zich onvoorzichtig had gedragen door sommige
gestolen chequeformulieren te betalen ofschoon zij de betaling van

andere had geweigerd. Haar verhaal tegen de titularis van de rekening
voor laatstgenoemde werd dan ook geweigerd.
Hoe ver deze verificatieplicht van de betrokkene bij een gewone cheque
reikt wordt verduidelijkt in het vonnis van de rechtbank van koophandel
te Brussel (Kh. Brussel 29 januari 1992,

T.B.H. 1993, 1008). Zelfs bij

uitbetaling in contanten moet de betrokkene niet meer dan de gebruikelijke verificaties verrichten. Aldus is hij niet verplicht de trekker om
bevestiging te vragen. Dit geldt zelfs bij relatief belangrijke cheques
(Brussel 19 november 1992,

T.B.H.

1993, 1036, noot J.P. Buyle en

X. Thunis). Doch de omstandigheden kunnen de betrokkene tot grotere
diligentie verplichten: ook de betrokkene moet immers zijn overeenkomst met redelijke zorgvuldigheid uitvoeren.
Ð is het een fout van de betrokkene wanneer hij heeft betaald ofschoon er
geen fonds aanwezig was? Het argument luidt dat in beginsel de bank
niet tot betaling van cheques overgaat als er geen voldoende fonds
voorhanden is. Kan deze regel ook door de titularis van een regelmatig
uitgeschreven cheque worden ingeroepen? Het antwoord is dat de trekker
de betrokkene niet kan verwijten de cheque betaald te hebben niettegen-

1934

staande de afwezigheid van voldoende fonds. Het is niet ongebruikelijk
dat de banken hun klanten kasfaciliteiten verlenen (aldus: bv. Brussel
19 november 1992,

T.B.H. 1993, 1036, noot J.P. Buyle en X. Thunis),

mede ook om te vermijden dat de trekker een strafrechtelijke inbreuk
maakt. Overigens beroept deze trekker zich op zijn eigen onrechtmatig,
strafrechtelijk gesanctioneerd gedrag.
Ð kan de betrokkene niet verweten worden chequeformulieren verspreid te
hebben die middels ,,afwassen'' konden worden vervalst: de formulieren
waren niet verschillend van deze die zijn vastgesteld door het technische
comite
Â van de eurocheque-gemeenschap (aldus: bv. Brussel 19 november
1992,

T.B.H. 1993, 1036 noot J.P. Buyle en X. Thunis, die een overzicht

geven van de uiteenlopende Franse rechtspraak op dit punt).
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Ð het is geen grove fout een cheque te betalen, ofschoon hij werd vervolledigd in een ander handschrift dan dat van de trekker, gelet op de
frequentie waarmede dit gebeurt, o.m. bij blanco cheques die door de
houder worden ingevuld (aldus: bv. Brussel 19 november 1992,
1993, 1036, noot J.P. Buyle en X. Thunis).
218.

T.B.H.

VERLIES EN DIEFSTAL VAN CHEQUEFORMULIEREN Ð Wanneer chequefor-

mulieren worden gestolen, moet de aansprakelijkheid van de betrokkene
worden beoordeeld aan de hand van art. 35, terwijl de residuaire aansprakelijkheid van de trekker steunt op art 35

bis. Aan de aansprakelijkheidsregeling

tussen trekker en betrokkene ligt een cascaderegeling ten grondslag. De

betrokkene kan in het normale verkeer betalen, tenzij hij bedrog of grove
fout heeft gepleegd. Is dit niet het geval, zo weegt het risico op de trekker, die
best geplaatst is om de risico's te beheersen. Indien noch trekker, noch
betrokkene enige fout hebben begaan, draagt de trekker het residuaire risico.
Deze regeling geldt voor cheques. Zij geldt ook voor chequeformulieren, die
op onregelmatige wijze in omloop werden gebracht. Indien deze ,,schijnbare
cheques'' betaald werden, en de bank bij deze betaling de vereiste diligentie
aan de dag heeft gelegd, zal de betaling door de betrokkene bevrijdend zijn,
in zijn verhouding tot de trekker. Ook in dit geval draagt de trekker het
residuaire risico. Deze regeling verduidelijkt dat er geen ruimte bestaat om
met een lichte fout van de trekker rekening te houden: zowel bij lichte fout,
zware fout, als zelfs zonder fout is de trekker steeds aansprakelijk, voor zover
hij ten laste van de betrokkene geen grove fout kan aantonen. De omstandigheid dat de bank bij wie de cheques werden geõÈncasseerd, zich lichtvaardig
en dus foutief heeft gedragen, doet niet af aan deze aansprakelijkheid, die
enkel de verhouding tussen trekker en betrokkene betreft (Antwerpen 12 oktober 1993,
219.

T.B.H. 1994, 1093).

ART 35BIS Ð VERVALSING Ð AANSPRAKELIJKHEID VAN OPEENVOLGENDE

HOUDERS

bis waarbij de titularis van chequeformu-

Ð Op de regel van art. 35

lieren aansprakelijk wordt gesteld wegens verlies of diefstal, bepaalt het-

zelfde artikel een uitzondering voor het geval ,,de cheque verloren, gestolen

1935

of vervalst werd nadat de wettig geadresseerde hem heeft ontvangen''. Indien
deze laatste hetzelfde bewijs levert wordt de schade door de volgende
geadresseerde gedragen, enz. Deze regel betreft de cheque, die regelmatig
door een trekker in omloop is gebracht.
De Rechtbank van Koophandel te Brussel (Kh. Brussel 24 september 1993,

T.B.H. 1994, 1085, noot J.P. Buyle en X. Thunis) paste deze regel toe op een

geval waarin een handelsfirma als begunstigde cheques van diverse klanten
had ontvangen en deze had gedeponeerd in de brievenbus van de bank, voor
incasso. De cheques werden gestolen, en na vervalsing geõÈncasseerd. De
trekker sprak de begunstigde aan in betaling van het verschil tussen het
werkelijke en het vervalste bedrag, zoals dit laatste lastens zijn rekening
werd gedebiteerd.
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De rechtbank stelde vast, dat althans volgens de toen geldende opvatting, het
deponeren van cheques ter incasso in de brievenbus van de bank, geen
onvoorzichtigheid uitmaakte in hoofde van de begunstigde. Deze bewering
lijkt, minstens in het kader van latere rechtspraak voor discussie vatbaar (zie
Kh. 22 september 1996,

T.B.H. 1996, 1052, waar het risico voor rekening van

de houder kwam: de betrokkene heeft deze faciliteit ter beschikking gesteld
van haar klanten, die er op eigen risico gebruik van maken).
Anderzijds kan de bank, bij wie de cheque op deze wijze gedeponeerd wordt
niet aansprakelijk gesteld worden indien de cheques later blijken verdwenen
te zijn (Kh. Brussel, 29 januari 1992,

T.B.H. 1993, 1008).
bis het verlies niet ten laste

Luidens het vonnis dient overeenkomstig art. 35

te komen van de begunstigde, vermits de vervalsing eerst had plaats ge-

grepen nadat hij de cheque uit handen heeft gegeven (zie andersluidende
commentaar in annotatie,

T.B.H. 1994, 1091). Het ultieme risico komt aldus

ten laste van de trekker. Deze oplossing lijkt toch verwonderlijk: het stond
vast dat de vervalsing was gebeurd nadat de begunstigde de cheques uit
handen had gegeven, met name had gedeponeerd voor incasso in de brie-

bis, laatste zin: de trekker moet niet

venbus. De oplossing lag in artikel 35

instaan, indien de vervalsing gebeurd is nadat de ,,de wettig geadresseerde''

hier de begunstigde de cheque had ontvangen. Deze oplossing klemt te meer
nu de trekker de begunstigde had kunnen verwijten onvoldoende diligent te
zijn bij het incasso van de cheques (zie over de diligentieplicht inzake
incassso hoger nr. 211).
220.

BANKCHEQUE Ð BEWIJS VAN BETALING Ð BEWIJSLAST Ð Een dame had

twaalf jaar na de uitgifte ervan een bankcheque, die door de bank getrokken
was op haarzelf, teruggevonden. Zij hield voor dat de cheque nooit betaald
was geworden, en vorderde van de bank niet de betaling van de cheque, doch
de uitvoering van de onderliggende vordering. Geen van beide partijen bleek
nog in staat de verrichting precies te reconstrueren. Op het vlak van het
bewijs stelde het hof te Brussel (Brussel 28 oktober 1993,

J.T. 1994, 296) dat

de regel van de bewijsvrijheid geldt wanneer het er gaat om het bewijs te

leveren van de betaling van een handelseffect (aldus Van Ryn en Heenen,

1936

o.c., d. III, nr. 43, 52; Dieux,
R.D.C.B. 1986, 92, nr. 4).

,,La preuve en droit commercial belge'',

Gezien de bank geen bewijs van de redenen van haar betaling kon voorbrengen werd zij veroordeeld tot betaling van de onderliggende schuld.
Opvallend is dat de bewijslast van de eiser werd beperkt door de voorlegging
van de cheque: ook nadat hij zijn rechtskracht als cheque heeft verloren, kan
het document nog als gemeenrechtelijk bewijsmiddel dienen voor de onderliggende verbintenis. De vervallen cheque geldt dan als gemeenrechtelijke
schuldbekentenis (in die zin, voor de wisselbrief: J. Ronse,
nr. 183).

221.

BETALING

AAN SCHIJNSCHULDEISER

Ð ART. 1376

EN

o.c., 99, vgl.

1377 B.W. Ð De
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zaakvoerder van een BVBA had de ochtend voor de faillietverklaring van de
vennootschap een loketcheque van de bank ontvangen, getrokken op de
rekening van de vennootschap. Klaarblijkelijk werd de cheque betaalbaar
gesteld ten behoeve van de vennootschap, vertegenwoordigd door de zaakvoerder. De verrichting werd op vrijwillige basis ongedaan gemaakt, waarbij
de bank de curator de gehele som terugbetaalde. De fondsen werden in de
rekeningen van de vennootschap niet teruggevonden.
In de vordering van de bank tegen de zaakvoerder werd vooreerst overwogen
(Bergen 8 december 1993,

T.B.H. 1994, 919) dat het faillissement retroactief

tot nul uur van de dag van faillietverklaring de buitenbezitstelling van de

vennootschap tot gevolg had. Bijgevolg heeft de bank de cheque niet bevrijdend betaald, en de fondsen aan de curator overgemaakt.
De terugvordering van de betaling na het faillissement kan niet worden
gesteund op art. 1376 B.W. Ð betaling aan de schijnschuldeiser Ð doch
wel op art. 1377 B.W. Ð betaling aan een vermeende schuldeiser, zonder
oorzaak. Doch de betaling was geschied ten behoeve van de vennootschap,
de ware schuldeiser, die evenwel ten gevolge van het faillissement buiten
bezit was gesteld. De handeling was derhalve enkel de rechtspersoon, niet de
zaakvoerder toerekenbaar, en deze kan niet tot terugbetaling worden gedwongen. De omstandigheid dat de gelden niet in de failliete massa werden
teruggevonden, werd niet relevant geacht. Wellicht had de curator de zaakvoerder kunnen verplichten rekening en verantwoording af te leggen. Maar
dit was niet meer het voorwerp van het geding.

222.

VERJARING Ð ART. 52BIS Ð Deze bepaling verleent de houder, na

verjaring van de chequerechten een aanspraak tegen de trekker die geen
fonds heeft bezorgd, evenals tegen de trekker of de endossant die zich
onrechtmatig mocht hebben verrijkt. In casu werd betwist of deze vordering van chequerechtelijke dan wel van gemeenrechtelijke aard was (zie
J. Ronse, d. 2, nr. 2199, 664 voor een overzicht van de mogelijke verschilpunten). De juiste inzet van deze betwisting blijkt niet uit het hierna vermelde arrest.

1937

In een het Hof van Cassatie voorgelegd verhaal had het hof van beroep

bis niet van chequerech-

geoordeeld dat de vordering op grond van artikel 52

telijke aard was, zodat de eiser zich diende te beroepen op de oorspronkelijke
overeenkomst. Hierbij werd verwezen naar Van Ryn en Heenen (Van Ryn

, o.c., d. III, nr. 623 e.v.). De eiser in cassatie had de feitenrechter
Hij werd door het Hof afgewezen: het Hof (Cass. 26 november 1992, Pas.
1992, I, nr. 755, 1309; R.W. 1992-1993, de juiste toedracht van de betwisting
en Heenen

verweten zich ten onrechte op de oorspronkelijke overeenkomst te steunen.

blijkt niet uit het besproken arrest) oordeelde dat de bedoelde vordering een

gemeenrechtelijke is. De feitenrechter kon derhalve terecht oordelen dat de
,,vordering niet van chequerechtelijke aard was, zodat de eiser zich op de
onderliggende rechtsverhouding moet beroepen''.
De vraag welke de juridische aard van deze vordering is het voorwerp van
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uiteenlopende stellingnames. Deze worden uitvoerig behandeld in de studies
die de gelijkluidende bepaling in de wet op de wisselbrief hebben ontleed
(art. 70

bis). Fredericq meende dat de vordering wisselrechtelijk was voor wat

betreft de hypothese waarin de trekker geen fonds heeft bezorgd: hij heeft
zich immers schuldig gemaakt aan een schending van de wet op de wisselbrief. De vordering inzake vermogensvermeerdering zonder oorzaak daarte-

Â de droit comgen zou van gemeenrechtelijke aard zijn (Fredericq, Traite
mercial belge, d. 10, Gent, Editions Fecheyr, 1954, nr. 184, p. 521 e.v.).
Ronse, verwijzend naar de Zwitserse en Duitse rechtsbronnen, nam aan dat
het om een wisselrechtelijke vordering ging, die als overblijfsel van de
oorspronkelijke door verjaring aangetaste wisselvordering blijft voortbe-

Principes de droit
commercial, d. III, Brussel, Bruylant, 1981, nr. 499, 378) denken dat hier
staan. Van Ryn en Heenen (J. Van Ryn en J. Heenen,

bijzondere vorderingen (,,recours spe
Âciaux'') werden ingesteld die in werking treden eens de verjaring is ingetreden.

De zienswijze van het Hof kan worden gesitueerd in het meer algemene
vorderingenstelsel van de houder van een wisselbrief. Niet betwist wordt dat
hij steeds kan vorderen op grond van de wisselbrief, of op grond van de
onderliggende rechtsverhoudingen, in het laatste geval voor zover hij wederpartij is van de wisselschuldenaar, of deze zich tegenover hem zou hebben
verbonden (zie voor het geval van schuldtoetreding, Cass. 28 mei 1964,

R.W.

1964-1965, 918). Hierbij kan nog een onrechtmatige daadsvordering komen,
die vooral bij de cheque wezenlijke betekenis heeft. In geval van verjaring
van de wissel- of chequevordering blijven deze laatste mogelijkheden onverkort verder bestaan, overeenkomstig de eigen regelen van toepassing op
de onderliggende rechtsverhouding of de onrechtmatige daadsvordering.

Indien het Hof heeft gemeend dat de houder van een verjaarde wissel of
cheque op de vordering uit de onderliggende rechtsverhouding dient terug te

bis W.b. of 52bis Ch. W. niet moeten

vallen had de wetgever de artikelen 70

uitvaardigen. De hypothese dat de wetgever zich heeft vergist is des te

minder geloofwaardig nu hij specifieke voorwaarden aan de vordering heeft
gesteld, met name enerzijds uitgifte zonder fonds, anderzijds vermogensver-
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meerdering zonder oorzaak. De eerste hypothese leunt sterk aan bij de
onrechtmatige daadsvordering: sterker bij de cheque dan bij de wisselbrief
kan men aanvaarden dat de trekker die een cheque of wisselbrief zonder
voldoende fonds heeft uitgegeven zich onrechtmatig heeft gedragen. Indien
de houder zijnerzijds de wissel of de cheque heeft laten verjaren, zal men dit
gebrek aan diligentie afwegen tegen dat van de trekker. De trekker die fonds
heeft bezorgd, gaat vrijuit: het verlies van het verhaal is te wijten aan het
stilzitten van de houder. Men kan de trekker in geen geval verplichten langer
dan zes maanden Ð de verjaringstermijn Ð gelden op zijn rekening te
houden. Indien er geen gelden op zijn rekening bij de betrokkene geboekt
stonden, weegt de fout van de trekker zwaarder door: hij zal blijven instaan,
zelfs na verjaring. Indien men deze analyse volgt dient men te aanvaarden dat
de vordering na verjaring een op de chequewet steunende vordering is,
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wellicht als ,,sui generis'' te kwalificeren, evenwel verwant met de onrechtmatige daadsvordering. Zij moet nochtans onderscheiden worden van de
causale vordering, die in elk geval blijft voortbestaan.
Een analoge redenering kan men volgen voor de hypothese van de vermogensvermeerdering zonder oorzaak: indien er een oorzaak is die aannemelijk
maakt waarom het fonds is teloorgegaan Ð bij voorbeeld: de betrokkene is
failliet gegaan Ð dan komt dit risico voor de houder.

223.

CHEQUE Ð BEVOEGDHEID Ð EEX Ð De Belgische rechtbanken zijn

ratione loci onbevoegd om een geschil te beslechten inzake de betaling van
een cheque getrokken op een Nederlandse bank (artt. 2 en 5 EEX) (Kh.
Antwerpen 27 mei 1994,

§ 2.

T.B.H. 1995, 1022, noot J.P. Buyle en X. Thunis).

Het recht van de eurocheque

224.

HET EUROCHEQUESYSTEEM Ð Het eurochequesysteem zoals ontwikkeld

door de Belgische en andere Europese banken, steunt op een stel contractuele
verhoudingen, die worden aangegaan in het licht van de trekking van een
cheque (voor een goed gedocumenteerd overzicht van deze materie zie
F. Nichels, ,,De aansprakelijkheid bij verlies of diefstal van postcheckformulieren en de draagwijdte van de wettelijke verplichting tot betalen van een
gewaarborgde postcheck'', annotatie onder Cass. 25 januari 1996,

T.B.H.

1996, 896-904). Op grond van deze verbinden de banken zich om een
geldsom te betalen, zoals aangeduid op de cheque, voor zover voldaan is
aan de voorwaarden bepaald in de eurocheque-overeenkomst.
Deze voorwaarden zijn genoegzaam bekend:
Ð de waarborg strekt zich uit tot hoogstens 7.000 BEF.; boven dit bedrag
kan de houder zich niet op de waarborg beroepen; de trekking van
meerdere cheques tot het bedoelde bedrag is geoorloofd en doet de
waarborg voor elk van deze cheques ontstaan (Luik 14 februari 1985,

J.L.M.B.

1985, 215; Kh. Charleroi 3 april 1985,

J.T.

1985, 428;
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O. Poelmans, ,,Vol, perte et utilisation abusive d'eurocheques. Chronique de jurisprudence (1975-1992)'',

J.T. 1993, 418);

Ð de voorlegging van een ingevuld eurochequeformulier; een ogenschijnlijk regelmatig ingevulde cheque moet worden voorgelegd;
Ð er dient overeenstemming te zijn tussen de handtekening op de cheque en
deze op de chequegarantiekaart;
Ð er dient overeenstemming te zijn tussen het nummer van de chequegarantiekaart, en het nummer dat op de keerzijde van de cheque is vermeld;
Een cheque uitgegeven op een eurochequeformulier voor een bedrag dat
7000 Fr. overschrijdt is onderworpen aan de regel van het gemeen chequerecht, niet van de afwijkende eurochequeregeling (vgl. Antwerpen 12 juli
1995,

T.B.H. 1996, 1046).
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Eens aan deze voorwaarden is voldaan heeft de houder van dit document een
vordering tegen de betrokkene tot betaling van het bedrag dat op de cheque is
aangeduid. Deze vordering steunt niet op de cheque Ð een vergissing die
menig gebruiker van dit betaalsysteem heeft begaan Ð maar op de zelfstandige garantie die de bank is aangegaan tegenover de houder. Het garantiebeding loopt derhalve parallel ten opzichte van het chequemechanisme.
De houder vordert niet de betaling van de cheque, doch beroept zich op de
garantie. Deze is verschuldigd van zodra, louter formeel, aan de voormelde
voorwaarden is voldaan. Het voorleggen van een cheque vervult hier enkel
de rol van voorwaarde van eisbaarheid van de som, doch is niet de grondslag
van de vordering. De bank verbindt zich, niet als betrokkene, doch als
schuldenaar van een garantieverbintenis (vgl. Bergen 9 oktober 1992,

J.T.

1993, 162, waar de gedachte van de garantie op grond van eenzijdige wilsverklaring duidelijk wordt geformuleerd). De garantie is, als extra-chequerechtelijke verbintenis niet strijdig met het verbod van acceptatie van de
cheque zoals geformuleerd in art. 4 van de chequewet.
Deze garantie is best vergelijkbaar met de ,,zelfstandige garanties'' die hoger
nr. 56 werden besproken. Ook hier verbindt de bank zich, niet tot betaling
van de schuld van de partij wiens verbintenis wordt gewaarborgd, doch tot
een eigen, zelfstandige verbintenis die er in bestaat dat zij, in de regel op
eerste verzoek, al dan niet op voorlegging van de bedongen documenten, de
vermelde som aan de begunstigde zal overhandigen. De bank verbindt zich
niet tot betaling van de schuld van de schuldenaar: dit zou immers een
borgtocht zijn.
Zoals in de zelfstandige garanties is de begunstigde van een eurocheque
gerechtigd de betaling te bekomen van zodra aan de formele voorwaarden
van de garantieverklaring is voldaan, ongeacht of de opdrachtgever van de
garantie Ð vgl. de trekker van de cheque Ð de bedoelde som ook verschuldigd is. Tegen de betaling van de garantie kan niet worden opgekomen tenzij
de afroep ervan een manifest misbruik uitmaakt, of manifest strijdig is met de
openbare orde. Doch inzake chequegaranties zal de opdrachtgever er zelden
in slagen een betaalverbod op te leggen, gezien de identiteit van de Ð
doorgaans bij misbruik: buitenlandse Ð begunstigde meestal eerst bekend
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wordt nadat de cheque is uitgeschreven, en door een aangesloten bank is
betaald. Zoals inzake garantie worden herroeping en verzet van de opdracht
uitgesloten: de bank verbindt zich met name in eigen naam, en deze verbintenis kan door de opdrachtgever niet achteraf ongedaan worden gemaakt
(enigzins in die zin: Kh. Brussel 23 januari 1992,

T.B.H. 1993, 1029, waar

verduidelijkt wordt dat de bank moet betalen zelfs bij gebruik van een valse
garantiekaart, of zonder de garantiekaart die aan de trekker werd uitgereikt).
Het systeem van de eurocheque heeft aanleiding gegeven tot heel wat wrijvingspunten, hoofdzakelijk wanneer chequeformulieren werden ontvreemd
en in het buitenland geõÈncasseerd. Tegenover de schrijnende toestanden die
hieruit zijn ontstaan hebben de banken weinig tegengewichten uitgedacht.
Het risico voor de onfortuinlijke trekkers werd in vele gevallen afgedekt door
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middel van een verzekering: deze dekt evenwel slechts een deel van het
risico, anderzijds wordt de dekking door de bank voor ieder geval bij
individuele beslissing toegekend. Indien de trekker nalatig is geweest Ð
wat door de bank wordt beoordeeld Ð dient hij het risico zelf te dragen.
Een zogenaamde alarmprocedure, waarbij de andere banken worden verwittigd werd ook ingesteld: deze is inefficie
È nt, aangezien zij enerzijds juridisch
niet verplichtend is, anderzijds niet over geheel Europa kan worden uit-

T.B.H. 1993, 1032, noot J.P. Buyle en
vermeld; Brussel 11 september 1995, Bank Fin. 1995, 608). Onduidelijk is
gebreid (zie Rb. Brussel 7 april 1992,

X. Thunis, waar de weerslag op de aansprakelijkheid van de betrokkene werd
wat de juridische draagwijdte van een dergelijk alarm zou zijn.

Sinds meerdere jaren waarschuwen de banken voor de gevaren van oneigenlijk gebruik van de eurocheque: zij stellen dat eurochequeformulieren gelijk
te stellen zijn met baar geld. Meer recent raden zij het gebruik van cheques,
ook van eurocheques om kostenredenen af. De laatste jaren is het chequeverkeer, in aantal uitgegeven cheques, aanzienlijk teruggelopen.
In 1999 werd uiteindelijk beslist de uitgifte van eurocheques stop te zetten
vanaf 1 januari 2002. Hiermede zal een vraagstuk dat heel wat gebruikers,
vooral particulieren sinds een drietal decennia heeft geplaagd, definitief van
de dagorde verdwijnen. In de rechtspraak zal men ook in de toekomst nog
wel een aantal oude betwistingen aantreffen.

225.

WET HANDELSPRAKTIJKEN Ð De toetsing van het eurochequesysteem aan

de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming
van de consument laat toe heel wat vragen op te werpen inzake verenigbaarheid van het systeem met deze wetgeving. In de literatuur werden deze vragen

o.c., in noot sub Cass. 25 januari 1996,
T.B.H. 1996, 902-904, hierna vermeld). De rechtspraak blijkt in dit opzicht
aan de orde gesteld (zie van F. Nichels,

geen nieuwe perspectieven te bieden. Wel werd geoordeeld dat de beperking
van de aansprakelijkheid van de betrokkene tot de grove fout geen inbreuk
o

bis
Bank Fin. 1995, 607). Hiermede wordt

uitmaakt op art. 32, 11 WHPC, nu deze regeling vervat ligt in art. 35 en 35
Ch.W. (Brussel 11 september 1995,
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evenwel geen antwoord verschaft op de algemene exoneratieregeling die ten
grondslag ligt van het eurochequemechanisme, waarbij alle risico's Ð zoals
hierna geõÈllustreerd Ð ten laste van de klie
È nt worden gelegd.
226.

VERLIES

LING

Ð Wanneer zijn de regelen inzake eurocheque van toepassing: van

EN DIEFSTAL

Ð TOEPASSINGSGEBIED

VAN DE EUROCHEQUEREGE-

zodra de bank de trekker eurochequeformulieren ter hand heeft gesteld? Of
enkel wanneer hij tot de eurocheque-overeenkomst ook is toegetreden?
Men dient onderscheid te maken tussen beide hypothesen: wat de rechtspositie van de trekker betreft, kan men hem enkel tot de bijzondere bedingen
van het eurochequemechanisme houden, indien hij tot de overeenkomst heeft
toegestemd. Indien geen garantiekaart werd afgeleverd zal men in de regel
kunnen aanvaarden dat de trekker tot deze overeenkomst niet is toegetreden,
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en dus dat de rechtsverhouding tussen de trekker en de betrokkene volgens de
regels van het gemene chequerecht wordt behandeld.
De rechtbank van koophandel te Brussel (Kh. Brussel 23 januari 1992,

T.B.H.

1993, 1029) leidde de toestemming van de trekker tot de eurochequebedingen
af uit de omstandigheid dat de bank eurochequeformulieren had overhandigd,
dat deze niet werden geweigerd, terwijl de trekker een volmacht had ondertekend om ,,eurochequeformulieren'' af te halen. Deze argumenten zijn niet
zeer overtuigend: enerzijds had de bank geen eurochequekaart aan de trekker
uitgereikt, anderzijds mag men toch verwachten dat de bank een duidelijk
bewijs voorlegt van een zo belangrijke opdracht vanwege de trekker, met
name deze om zich namens de trekker onherroepelijk garant te stellen.
De rechtbank was evenwel van oordeel dat de titularis van de rekening het
risico moest blijven dragen, zelfs indien hem geen garantiekaart was afge-

T.B.H. 1993, 1032, noot J.P. Buyle en
Âg. droit 1995, 311, waar uit
het debat te weren; vgl. Luik 7 april 1995, Rev. re
leverd (zie Rb. Brussel 7 april 1992,

X. Thunis, waar dit argument werd gehanteerd om de eurochequeregelen uit

de niet-toekenning van een chequekaart werd afgeleid dat de eurochequeregelen niet van toepassing waren). Hiermede werd de aansprakelijkheid van
de betrokkene verward met die van de titularis van de rekening.
Anderzijds bracht deze bank klaarblijkelijk enkel nog eurochequeformulieren in omloop. Overigens werd de casus afgehandeld volgens de regels van
het gemene chequerecht, wat juist is nu de eurocheque-regelen niet van
toepassing waren.
227.

Anders is de positie van de betrokkene: indien zij eurochequeformu-

lieren ter hand heeft gesteld zonder de trekker ook de garantiekaart te
overhandigen Ð wat klaarblijkelijk veel gebeurt gezien vele banken enkel
nog eurochequeformulieren gebruiken Ð moet de bank het risico dragen dat
de formulieren ten onrechte in omloop zullen worden gebracht en als grondslag zullen dienen voor haar garantieverbintenis (men kan het de bank dan
ook niet euvel duiden dat zij eurochequeformulieren heeft ter hand gesteld:
Luik 9 juni 1994,
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T.B.H. 1995, 1024).

Indien de formulieren werden uitgegeven zonder dat de trekker tot het
eurochequesysteem is toegetreden, is tussen hen het gemene chequerecht
opnieuw toepasselijk: de trekker zal instaan voor het verlies of diefstal van
de formulieren, tenzij hij verzet heeft gedaan in handen van de betrokkene.
De bank betaalt bevrijdend zo haar geen bedrog noch grove fout te laste kan
worden gelegd (art. 35 lid 2, Ch.W.) (vgl. Luik 9 juni 1994,
1024; zie hoger nr. 217).

T.B.H. 1995,

Dit risico gaat klaarblijkelijk niet zover dat ook gefotokopieerde formulieren
tot de aansprakelijkheid van de bank aanleiding zullen geven. De houder van
klaarblijkelijk vervalste eurocheques eiste de betaling voor de rechtbank: de
voorgelegde chequeformulieren waren evenwel fotocopies van eurocheques.
De eiser beweerde dat nu het kaartnummer op de keerzijde voorkwam en het
bedrag het maximaal gewaarborgde bedrag niet overschreden was, de ga-
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rantie verschuldigd was. Derhalve eiste hij betaling van de bank.
De eis werd terecht door de rechtbank afgewezen (Kh. Brussel 28 maart
1997,

T.B.H. 1998, 818, noot J.P. Buyle en X. Thunis): voor eurocheque is

vereist dat de chequeformulieren regelmatige formulieren zijn, ter beschikking gesteld door de bank. Derhalve kan de chequegarantie niet op deze
formulieren tot stand worden gebracht.
Het geval illustreert duidelijk de zelfstandigheid van de eurochequegarantie:
immers een cheque op een gefotocopieerd document is geldig, vermits de
chequewet geen bepaald formulier oplegt. Nochtans kan de betrokkene het
gebruik van bepaalde formulieren opleggen. Deze machtigen de betrokkene
de betaling te weigeren, zonder evenwel de regresplicht van de trekker te
raken.
Indien de uitbetalende bank met reden heeft kunnen geloven dat de formulieren, die haar werden voorgelegd, originele eurocheques waren, zal de
betrokkene bank in het kader van haar garantie haar betaalplicht nochtans
gestand moeten doen.

228.

Dit onderscheid tussen de contractuele verhouding van trekker tot

betrokkene en de externe positie van de betrokkene werd duidelijk geõÈllustreerd in een overigens zeer uitvoerig gemotiveerd en degelijk gedocumenteerd arrest van het hof te Bergen (Bergen 9 oktober 1992,

J.T. 1993, 162).

De casus had betrekking op een klassieke diefstal van eurochequeformulieren, die naderhand in het buitenland werden geõÈncasseerd. Bijzonder was dat
nadat de rekening was gesloten, de titularis nog een bundel chequeformulieren had bewaard. Overigens had hij nooit een garantiekaart ontvangen, en
zou deze in elk geval verstreken zijn geweest. Een deel van de cheques werd
betaald na het verzet van de titularis.

bis, dat betrekking heeft op verlies

Het hof ontleedde de casus vanuit art. 35

en diefstal van chequeformulieren: de titularis dient het risico te dragen van

misbruik van zijn formulieren ook wanneer de rekening reeds is afgesloten.
Deze bewering was overbodig: de bank was immers niet gehouden de
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cheques te waarborgen, enkel de betaling van de som die op deze cheques
stond vermeld.
Zich steunend op de bedingen van de eurocheque-overeenkomst oordeelde
het hof dat de bank verbonden was, zelfs indien geen garantiekaart werd
afgeleverd. De vermelding van een kaartnummer doet vermoeden dat een
kaart werd gebruikt en dat de betalende bank de vereiste controles heeft
uitgevoerd. Doch deze kaart moet niet de kaart van de titularis zijn: het
volstaat dat een geldige kaart werd gebruikt, opdat de garantie van de
betrokkene verschuldigd zou zijn. De controle van de conformiteit tussen
de kaart en de cheque heeft enkel betrekking op de voorgelegde kaart, niet op
de kaart van de titularis. Ook verschillen terzake het aantal op de kaart
vermelde cijfers hebben geen invloed op de aansprakelijkheid van de bank,
vermits enerzijds de eurocheque-instructies terzake geen gegevens bevatten,
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anderzijds de verificatie van deze cijfers onverenigbaar wordt geacht met de
snelheid en vereiste aan vereenvoudiging waarmede dit betaalsysteem moet
kunnen functioneren. De uitbetalende bank kan overigens de authenticiteit
van de kaart niet nagaan, noch bewijzen: luidens de overeenkomst van de
eurocheque-gemeenschap kan de betrokkene enkel betaling weigeren als
belangrijke vermeldingen op het document blijken vervalst te zijn geweest.
Het verzet van de trekker heeft geen effect: hij heeft van dit rechtsmiddel
werkzaam afstand gedaan.
Dit arrest weerspiegelt de heersende mening en beantwoordt aan een juiste
lezing van het eurocheque-mechanisme. Op enkel punten verdient het nadere
commentaar. Enerzijds situeert het arrest de problematiek ten dele in het
chequerecht, terwijl het eurocheque mechanisme hiervan los staat. Anderzijds verleent het arrest externe werking aan de regelen van de eurochequegemeenschap. Op dit punt wordt verder ingegaan (zie verder nr. 235).
229.

EUROCHEQUE Ð ONVOLLEDIG

INGEVULDE CHEQUES

Ð In welke mate is

de garantieverbintenis verworven indien de cheque niet correct werd ingevuld. Vooral de afwezigheid van de verplichte vermeldingen, bedoeld in
artikel 1 Ch.W, kan worden onderzocht. Principieel kan men oordelen dat de
garantie slechts verworven is indien de cheque, bij de uitbetaling, de uiterlijke kenmerken van een regelmatige cheque vertoont, en derhalve alle
verplichte vermeldingen werden ingevuld. Terecht herinnerde de rechtbank
eraan dat in het eurochequesysteem, de garantie van de bank onderworpen is
aan de voorlegging van een Ð minstens schijnbaar Ð regelmatige cheque
(Kh. Brussel 25 november 1991,

T.B.H. 1992, 965). Daarom werd betaling

geweigerd aan de houder van een eurocheque, waarop de datum van uitgifte
en de plaats van trekking niet waren ingevuld. De cheque werd geacht
onregelmatig te zijn, zodat ook de eurocheque-garantie kwam te vervallen.
Bij de beoordeling of de cheque regelmatig is, zal men evenwel ook met de
bepaling van artikel 2 van de Ch.W. rekening moeten houden (H. Buckinx en
W. Van Minnebruggen, ,,Aansprakelijkheid in het betalingsverkeer'' in
E. Wymeersch (Ed.),
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Financieel Recht tussen Oud en Nieuw, Antwerpen,

Maklu, 1996, 774-775). Bij afwezigheid van de vermelding van de plaats van
trekking, moet luidens artikel 2, lid 4 van de chequewet deze geacht worden
getrokken te zijn in de plaats aangegeven naast de naam van de trekker. Uit
de feiten blijkt evenwel niet dat een dergelijke plaats werd vermeld op de
cheque. De aanwezigheid van de datum van trekking is een wezenlijke
vereiste. Doch het is niet vereist dat deze door de trekker wordt aangebracht.
De stempel van de bank kan hierbij als geldige datum gelden (Brussel

11 september 1995, Bank Fin. 1995, 605; Kh. Brussel 8 april 1993,
J.L.M.B. 1993, 1112; deze nietigheidsgronden worden immers door de wet
zelf geconverteerd. Zie ook G. Dal en C. Corbisier, o.c., 436).
230.

EUROCHEQUE Ð DIEFSTAL Ð GROVE FOUT Ð De aansprakelijkheid van

de betrokkene moet niet anders worden beoordeeld naargelang de cheque-
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garantiekaart al dan niet werd ontvreemd: immers, de te controleren overeenstemming betreft deze tussen de gegevens op de cheque, en deze op de
voorgelegde garantiekaart, of deze nu de kaart van het slachtoffer van de

Turnh. Rechtsleven 1993, 24;
J.T. 1993, 162, hoger vermeld). Het hof te

diefstal was of niet (Antwerpen 29 juni 1992,
zie ook Bergen 9 oktober 1992,

Bergen oordeelde daarom terecht dat het zonder invloed is op de aansprakelijkheid van de titularis van de chequeformulieren of er al dan niet een
garantiekaart werd afgeleverd (Bergen 9 oktober 1992,

J.T.

1993, 162).

Behoudens de gevallen door het hof vermeld Ð kaart ten name van cotitularis, van volmachthouder Ð kan men evenzeer het geval vermelden dat
de kaart een derde toebehoorde. De begunstigde, of de uitbetalende bank
moet immers enkel de overeenstemming tussen de kaart en de ingevulde
cheque controleren, ongeacht of deze kaart de titularis toebehoorde of niet

D.A.O.R. 1991, nr. 19, 85; Gent 20 december 1984,
R.W. 1984-85, 2628). En het tegenbewijs kan door de titularis nagenoeg
onmogelijk geleverd worden: luidens het hof te Bergen (Bergen 9 oktober
1992, J.T. 1993, 162) zou de klant moeten aantonen dat geen geldige
(Brussel 29 maart 1990,

garantiekaart aan de begunstigde werd voorgelegd.

De informatie, die terzake door de banken wordt gegeven, met name dat de
kaart en de chequeformulieren op een afzonderlijke plaats moeten worden
bewaard, is derhalve voor onjuist te houden.
De voorlegging van een bundel ingevulde eurocheques is geen teken van
onregelmatigheid: immers, deze techniek wordt gebruikt om voor alle cheques zekerheid van betaling te bekomen (Kh. Brussel 8 april 1993,
1993, 1112; zie ook: Luik 14 februari 1985,
Charleroi 3 april 1985,

J.T.

J.L.M.B.

J.L.M.B.

1985, 215; Kh.

1985, 428). Naar omstandigheden blijkt de

rechtspraak strenger nochtans te zijn: aldus oordeelde het hof te Antwerpen
dat het gelijktijdig voorleggen van 28 cheques, elk voor het toegelaten
maximumbedrag, op een zelfde datum, verdacht was, te meer nu de cheques
niet waren gedateerd, en geen plaats van uitgifte vermeldden (Antwerpen
12 oktober 1993,

T.B.H. 1994, 1093). Inderdaad, indien er andere elementen

voorliggen die wijzen op de verdachte oorsprong van de documenten, moet
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de uitbetalende bank de betaling weigeren. Deze regel geldt als algemene
regel in het chequeverkeer. Inzake documentair krediet Ð dat met deze
materie veel gelijkenis vertoont Ð wordt dit beginsel evenzeer ruim aanvaard (inzake documentair krediet wordt dit beginsel strikter toegepast, gelet
op de complexiteit van de verrichtingen: zie United City Merchants Ltd v.
Royal Bank of Canada, (House of Lords) [1982] 2 All.E.R. 720, luidens
hetwelk de betaalplicht van de bank enkel kan worden opgeschort zo er
bedrog voorlag en de bank er bewijs van bezit. Zie G. Schrans en H. Van
Houtte, ,,Internationaal Handels- en Financieel Recht'', Leuven,
478).
231.

IS

CONTROLE OP DE HANDTEKENING VEREIST?

Acco 1991,

Ð Zoals bekend is deze

betwisting door het Hof van Cassatie duidelijk opgelost, voor wat de gewone
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cheque betreft: de controleplicht is een wezenlijke verplichting van de
betrokkene, waarvan hij zich niet kan exonereren (Cass. 27 september
1990,

Bank Fin. 1992, 37).

Blijft de vraag of in het eurochequemechanisme de betrokkene moet verifie
È ren
of de handtekening op de eurocheque overeenstemt met deze van de titularis
van de rekening. De rechtspraak heeft dit punt duidelijk gesteld: de overeenstemming betreft niet de voormelde, wel deze tussen de handtekening op de
garantiekaart, en deze op het chequeformulier (Kh. Brussel 23 januari 1992,

Bank Fin. 1993, 43; Brussel 11 september 1995, Bank Fin. 1995, 609. Zie ook
L. Lanoye, ,,Knelpunten in verband met de (bank) rekening, (euro)cheque en
overschrijving'', in Wymeersch en Braeckmans (Ed.), Handels- Economisch
en Financieel recht, 1995, 409; J.P. Buyle en A. Willems, ,,La responsabiliteÂ
professionnelle des banquiers dans l'e
Âtablissement et l'utilisation de documents'', Revue de Droit de l'U.L.B. 1992, 149-150). Dit leidt ertoe dat de
betrokkene de overeenstemming van de handtekening van de titularis van de
rekening niet meer moet verifie
È ren (Bergen 9 oktober 1992, J.T. 1993, 162 en
de aldaar geciteerde rechtspraak). Logisch gesproken kadert deze regel duidelijk in de voormelde analyse van de chequegarantie. In feite leidt hij tot
moeilijk te aanvaarden risico's voor de titularis van de rekening, wiens
formulieren werden gestolen of vervalst.
Verschillen in de handtekening tussen deze op de onrechtmatig ingevulde
chequeformulieren en deze van de rechtmatige trekker zijn geen argument
om de betaling van de cheque door de betrokkene niet bevrijdend te achten:
immers het eurochequesysteem berust op de overeenstemming tussen de
handtekening op de chequekaart en deze op het chequeformulier. Welnu de
chequekaart kan, per hypothese niet meer worden voorgelegd, zodat de nietnaleving van deze verplichting niet meer kan worden bewezen (Kh. Brussel
8 april 1993,

J.L.M.B. 1993, 1112).

Het is evenwel niet vereist dat melding zou worden gemaakt van de identiteitsdocumenten waarvan de vreemde bank de voorlegging heeft gee
Èist.
De buitenlandse uitbetalende bankier begaat geen fout wanneer zij de voorgelegde cheques vergelijkt met de voorgelegde chequekaart, zelfs indien
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deze een andere chequekaart is dan deze van de titularis Ð wiens kaart
overigens niet gestolen was Ð en de identiteitsbewijzen Ð weliswaar vals
Ð toelieten overeenstemming te bewijzen met de gegevens op de cheque
(Brussel 13 juni 1997,

T.B.H. 1998, 820, noot J.P. Buyle en M. Delierneux;
T.B.H. 1994, 1095 noot J.P. Buyle en

Kh. Brussel 19 oktober 1993,

X. Thunis). Controle van de identiteit door de uitbetalende bank is, luidens

de eurocheque-gemeenschap, slechts verplichtend indien de houder drie of
meer cheques gelijktijdig aanbiedt (aldus in Antwerpen 29 juni 1992,

houts rechtsleven 1993, 24).
232.

VERLIES

EN DIEFSTAL

Ð VERSCHIL

INZAKE KAARTNUMMERS

Turn-

Ð Op een

bepaald tijdstip werd de verwachting gewekt, aangemoedigd door een arrest
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van het hof van beroep te Luik (Luik 2 november 1989,

J.L.M.B. 1990,

1264), dat de trekker aan zijn betaalplicht zou kunnen ontsnappen indien
blijkt dat het kaartnummer, dat door de uitbetalende bank moet worden
geverifieerd, anders gestructureerd is dan de in Belgie
È gebruikelijke kaartnummers. Immers, de uitbetalende banken beschikken in hun handleidingen
voor eurocheque, over een overzicht van de in de onderscheiden landen
gebruikelijke kaartnummers.
Deze hoop werd door de rechtspraak tegengesproken: in de logica van het
hiervoor uiteengezette systeem dient de overeenstemming tussen het nummer op de kaart en dit op het chequeformulier nagegaan te worden, niet die
met het kaartnummer van de titularis. Daarenboven was in een andere zaak
gebleken dat de Belgische banken ook garantiekaarten hadden uitgereikt met
vier cijfers, wat de sluitende aard van de lijsten in de handleiding op de

T.B.H. 1993, 1022; zie ook: Brussel
DAOR 1991, nr. 19, 84, noot H. Van Gompel; Brussel
27 maart 1990, J.T. 1990, 707: de beoordeling werd uitgebreid tot de
garantienummers zoals gebruikt in alle aangesloten Europese landen: Kh.
Brussel 23 januari 1992, T.B.H. 1993, 1029, wat voorbijgaat aan afzonderlijk
systemen in elk van de staten, zoals gedocumenteerd in de eurochequehandleiding). Het hof te Antwerpen (Antwerpen 29 juni 1992, Turnh. rechtsleven 1993, 24) voegt hieraan toe dat men niet kan verwachten Ð en dat ook
helling had gezet (Brussel 19 juni 1991,

29 maart 1990,

geen enkele overeenkomst deze verplichting oplegt Ð dat om het even welke
begunstigde Ð een pompbediende bijvoorbeeld Ð kennis heeft van het
gegeven dat chequegarantiekaarten in Belgie
È steeds acht nummers dragen.
Enkel de formele conformiteit tussen beide instrumenten kan worden verlangd. Doch gezien de garantiekaart niet samen met de cheque wordt voorgelegd, is het voor de bestolen trekker niet meer mogelijk het bewijs te
leveren van de niet-conformiteit.
Verschillen in het aantal cijfers op de garantiekaart doen niet terzake: immers,
dit is een aangelegenheid die aan elke bank afzonderlijk wordt overgelaten

door de eurocheque-overeenkomst. Het gebruikelijke aantal kan op elk moment worden gewijzigd (Bergen 9 oktober 1992,

J.T. 1993, 162).
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233.

TOEPASSING

VAN HET GEMENE CHEQUERECHT?

de rechtspraak (bv. Kh. Brussel 23 januari 1992,

Ð In menig geval steunt

T.B.H. 1993, 1029; idem als

Bank Fin. 1993, 43) de aansprakelijkheid van de titularis van de rekening

niet op de regelen van het eurochequemechanisme doch op de algemene
regelen van aansprakelijkheid, onder meer de onvoorzichtigheid van de

bis wordt
T.B.H. 1993, 1032). De aan-

titularis inzake het bewaren van de chequeformulieren. Ook art. 35
hierbij ingeroepen (Kh. Brussel 7 april 1992,

sprakelijkheid van de betrokkene wordt dan weer gesteund op het feit dat hij

een grove fout heeft begaan, met name geen rekening heeft gehouden met het
verzet van de titularis (Kh. Brussel 7 april 1992,

T.B.H. 1993, 1032).

Vanuit het algemeen eurochequemechanisme kunnen deze benaderingen niet
gevolgd worden: de aansprakelijkheid van de trekker steunt op de opdracht
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die hij de bank gegeven heeft de garantie te bedingen ten voordele van de
houder. Het chequemechanisme dient hier slechts als aanknopingspunt voor
dit betaalsysteem, dat steunt op de formele overeenstemming van documenten. Op deze betaalplicht van de betrokkene bestaan uitzonderingen: zij
kunnen enkel op formele gronden worden gesteund. Slechts binnen die
grenzen kan ook de titularis, die in vrijwaring wordt aangesproken, excepties
opwerpen. Het verzet van de titularis wordt derhalve terecht als niet dienend
afgedaan: de garant moet over een onvoorwaardelijk verhaal beschikken
tegen zijn opdrachtgever, nu hij zichzelf onvoorwaardelijk heeft verbonden.
Tekortkomingen gesteund op het niet-voldaan zijn aan de garantievoorwaarden, kunnen daarentegen wel door de bank worden tegengeworpen: in
dezelfde mate kan ook de titularis deze inroepen.
Inzake eurocheque begaat geen fout de bank die eurocheques uitbetaalt, zelfs
indien deze gestolen zijn, wanneer niet bewezen is dat deze cheques niet
beantwoorden aan de voorwaarden die in de eurocheque-overeenkomst
werden gesteld: de bewijslast weegt derhalve op de titularis van de cheques

J.T. 1993, 162 verwijzend naar Rb. Brussel 20 sepJ.T. 1986, 10).

(Bergen 9 oktober 1992,
tember 1985,

De bank handelt evenwel met misbruik van recht wanneer zij vier jaar wacht
om haar klant, wiens eurochequeformulieren werden gestolen, aan te spreken
in betaling van de nalatigheidsintresten, waarvan de rentevoet in de overeenkomst was bepaald (Luik 6 febuari 1995, Rev. re
Âg. doit, 1995, 307).

234.

VERLIES

EN DIEFSTAL

Ð NIEUWE

ARGUMENTEN

Ð In een klassiek geval

van diefstal en onrechtmatig incasso van eurocheques bleken de chequeformulieren ten dele betrekking te hebben op een reeds geruime tijd vooraf
gesloten bankrekening (Brussel 13 juni 1997,

T.B.H.

1998, 820, noot

J.P. Buyle en M. Delierneux en Kh. Brussel 19 oktober 1993,

T.B.H. 1994,

1095, noot J.P. Buyle en X. Thunis). De titularis van de rekening had, in strijd
met de overeenkomst gesloten met de bank, de chequeformulieren behouden.
De titularis van de rekening beriep zich op volgende argumenten, waarvan
enkele afzonderlijk besproken kunnen worden:
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1

o

het eurochequesysteem is buitenmatig gevaarlijk voor de gewone gebrui-

ker.
Dit argument dat in de literatuur (zie de vermeldingen in het arrest Kh.
Brussel 19 oktober 1993,

T.B.H. 1994, 1095, noot J.P. Buyle en X. Thunis,
T.B.H.

die deze opvatting van de hand wijzen: zie Brussel 13 juni 1997,

1998, 820, noot J.P. Buyle en M. Delierneux; de kritische stem werd gehoord
bij: E. Wymeersch, ,,Aspects juridiques de certains nouveaux moyens de

Bank Fin. 1995, 29-30 en X. Thunis, ,,ResponsabiliteÂ du banquier et automatisation des paiements'', Namen, Presses Universitaires de
Namur, 1996, 246; M. Regout-Masson, ,,Le syste
Áme euroche
Áque, est-il
moral?'', T.B.H. 1992, 59) reeds meerdere malen is vermeld, werd door

paiement'',

het hof van de hand gewezen op grond van de contractuele aard van de

rechtsverhouding en de vaststelling dat de titularissen voldoende verwittigd
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zijn geworden van de gevaren van verlies of diefstal, onder meer met de
slogan dat een dergelijke cheque ,,geld waard is''.
2

o

de bank was nalatig door de titularis in het bezit te laten van 185

chequeformulieren.
Onverminderd de vaststelling dat de bank niet tot opvolging gehouden is van
het aantal chequeformulieren dat de titularis gebruikt, wijst het hof erop dat
het de titularis toekomt het gebruik van de formulieren te bewaken, vermits
hij daartoe best in staat is .
Daartegenover staat dat de titularis tot vijf jaar na het sluiten van de rekening,
de chequeformulieren had bijgehouden. Men kan de bank niet verplichten de
toestand van de rekeningen van klie
È nten op te volgen tot meerdere jaren na
het sluiten ervan.
3

o

Internationaal alarm

Het hof verweet de bank geen internationaal alarm te hebben afgekondigd op
grond waarvan de buitenlandse banken verwittigd zouden zijn van de diefstal
van de chequeformulieren. Het hof steunde zich daarbij op een bepaling van
de ,,eurocheque-reglementen'', zijnde overeenkomsten tussen de leden van
de eurocheque-gemeenschap waaraan de titularis vreemd blijft.
Nu aan de voorwaarden van het alarm voldaan was, oordeelde het hof dat de
bank onrechtmatig had gehandeld door geen dergelijke maatregelen te nemen.
Daartoe vermeldde het hof dat 5 tot 7 maanden waren verstreken tussen de
aangifte van de diefstal en het incasso van de cheques. De schade werd, voor de
helft, ten laste van de bank gelegd. Dit betrof evenwel niet de vergoeding voor
de cheques die betrekking hadden op de reeds sinds vijf jaar gesloten rekening.
De analyse van het hof, naar luid waarvan de verplichting het alarm af te
kondigen deel uitmaakt van de algemene diligentieplichten van de bank,
verruimt de kring van de contractuele verplichtingen tot de uitvoering van
overeenkomsten uit het interbancaire gebied, meer in het bijzonder de
regelen van de eurocheque-gemeenschap. De materie, zo kan men aannemen, blijft tot de contractuele sfeer behoren.
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Van deze werkwijze waarbij contractuele regelen verheven worden tot
algemene diligentienorm Ð in casu van contractuele aard Ð bestaan meer
voorbeelden. Zij zijn het onderwerp geweest van rechtsgeleerd onderzoek
(E. Wymeersch, ,,Re
Ágles professionnelles et re
Ágles standardise
Âes dans les

C.D.V.A., Le droit des normes professionnelles et
techniques, Brussel, Bruylant, 1985, 47-114; H. Braeckmans, ,,Paralegale
normen en lex mercatoria'', T.P.R. 1986, 1-70. Zie de verschillende bijdraope
Ârations financie
Áres'', in

gen in ,,L'autore
Â gulation, colloque organise
Â a
Á Bruxelles'', Brussel, Bruylant,
1995 en in het bijzonder de synthese van P. Van Ommeslaghe). Enkele
aspecten worden ontwikkeld in het volgend nummer.
Zelfs in het geval dat de contractuele kring aldus werd verruimd, komt het
causaal verband tussen schending van de contractuele plicht en de schade
nochtans erg zwak voor. Immers, een internationaal alarm verhoogt de kans
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dat de onrechtmatig uitgegeven cheques zullen worden opgespoord door de
buitenlandse bank. Zij geven evenwel geen enkele zekerheid.
Overigens staat de verplichting een international alarm af te kondigen op
gespannen voet met de verlaagde diligentieplichten van de bank inzake
eurocheque. Immers, zoals hoger uiteengezet hoeft de bank geen toezicht
uit te oefenen op de overeenstemming van de handtekening van de trekker.
Verzet of herroeping van de cheque bevrijden haar evenmin van haar betaalplicht. De middelenverbintenis, die het voorwerp is van een internationaal alarm, brengt weinig baat bij voor een titularis die op volstrekte wijze tot
betaling wordt gehouden.
De annotatoren van het arrest vermelden een ander argument: zij betogen dat
het onlogisch voorkomt dat het hof weigerde rekening te houden met de
termijn van incasso van eurocheques (met name twintig dagen na uitgifte),
op grond van de overweging dat de titularis zich het recht had ontzegd de
door hem uitgegeven cheques te herroepen, of tegen de betaling ervan verzet
aan te tekenen. Immers, waarom uitvoering geven aan de clausule betreffende het internationaal alarm, en niet aan deze betreffende de incassotermijn?
Indien de termijn van twintig dagen betrekking heeft op de garantie zelf, is de
bank na het verstrijken ervan niet meer gehouden haar verbintenis gestand te
doen. Derhalve beschikt zij ook niet meer over het recht verhaal te nemen op
de titularis van de rekening althans op grond van de garantie. De omstandigheid dat de geldigheidstermijn bedongen is in een interbancaire overeenkomst Ð en klaarblijkelijk niet in de overeenkomst met de titularis Ð
verhindert niet dat deze laatste er zich op beroept. De interbancaire overeenkomst krijgt in dit geval derden-werking: men kan in de beperking van de
geldigheidsduur een beding onderkennen met beschermende werking voor
de derde. Ook het risico van de titularis wordt er met name door beschermd.
235.

EUROCHEQUE Ð EFFECT

REGELEN VAN SOFT LAW

VAN DE EUROCHEQUE-REGELEN EN VAN ANDERE

Ð In de analyses die in dit overzicht worden afge-

drukt komt enkele malen de vraag aan bod in welke mate de regelen die
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tussen de banken zijn overeengekomen, ook ingeroepen kunnen worden in de
verhouding tussen de bank en haar clie
Ènt. Deze vraagstelling ontmoet men
vooreerst in de regelen die de werking van het eurochequemechanisme
betreffen. Zij wordt ook duidelijk gesteld met betrekking tot de regelen
van de Internationale Kamer van Koophandel inzake documentair krediet
en inzake garanties, de zogenaamde URU, of Uniforme regelen en usances
inzake documentair krediet (zoals in laatste versie bekendgemaakt door de
IKK onder het opschrift ,,ICC Uniforme Regelen en Usances voor documentaire kredieten''), en de URG of uniforme regelen inzake garanties (voor
de tekst van deze regelen:

T.B.H. 1993, 329-336: ReÁgles uniformes relatives

aux garanties sur demande; zie ook C. Martin en M. Delierneux, ,,Les
nouvelles re
Ágles uniformes de la C.C.I. relatives aux garanties sur demande'',

T.B.H. 1993, 288-328).
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Vooreest moet het duidelijk zijn dat deze regelen enkel contractuele, geen
wettelijke inhoud hebben. Zij werden opgesteld tussen een aantal banken,
met beperkte deelname, zo enige, van de gebruikers (exporteurs voor de
laatstgenoemde, consumenten voor de eurochequeregelen). Men heeft dan
ook aan deze regelen verweten dat zij eenzijdig werden opgesteld en overwegend met de belangen van de banken rekening houden.
Als privaatrechtelijke codificering binden zij enkel de partijen die er tot
toegetreden zijn. Dit zijn in de eerste plaats de banken zelf, in hun onderlinge
relaties. Bij afwezigheid van afzonderlijke contractuele verwijzing moeten
deze regelen geacht worden niet toepasselijk te zijn. Nochtans moet rekening
gehouden worden met de verwijzing die voorkomt in de Swift-voorschriften,
die de transmissie van boodschappen tussen de banken betreft en die een
uitdrukkelijke verwijzing naar de URU bevat. Tussen de banken zal men er
dus meestal kunnen van op afgaan dat de URU regelen toepasselijk zijn. Het
komt dan de banken zelf toe, zowel in hun relaties met de opdrachtgever als
met de begunstigde om uitdrukkelijk naar de URU te verwijzen (Kh. Brussel
15 december 1992,

T.B.H. 1993, 1055, noot J.P. Buyle en X. Thunis).

In de Belgische rechtspraak komen enkele beslissingen voor die tot de
toepassing van de URU hebben besloten ook bij afwezigheid van een
contractuele verwijzing. Deze regelen zouden dan van toepassing zijn als

B.R.H.
Bank Fin. 1980, 249; Kh. Brussel

,,gebruik'' of ,,gebruikelijk beding'' (Kh. Brussel 27 februari 1978,
1979, 8; Kh. Brussel 16 november 1978,
11 maart 1981,

B.R.H. 1981, 366). In de internationale literatuur is dit punt

evenwel erg omstreden, en wordt de toepasselijkheid meestal van de hand
gewezen (zie M. Delierneux, ,,Les instruments de paiement international'',

Rev. dr. ULB 1993/2, 141-144; zie ook noot J.P. Buyle en X. Thunis, T.B.H.
1993, 1058; zie voor Duitsland: C.W. Canaris, Bankvertragsrecht, Berlijn,
Walter De Gruyter, 1988, 639-640; zie voor Frankrijk: Cass. 14 oktober
1981, Banque 1982, 524, noot L. Martin; zie voor Engeland: L. Schmitthoff,
The export trade, the law and practice of international trade, London,
Stevens & Sons, 1975, 217). Wat geldt voor de URU geldt a fortiori voor

de meer recente en veel minder bekende URG. De rechtbank van koophandel
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te Brussel heeft nochtans verwezen naar een van de URG om zelfs zonder
contractuele verwijzing een zinvolle uitleg te geven aan de overeenkomst
tussen partijen (zie nr. 58).
Ook wat betreft de regelen van de eurocheque-gemeenschap rijzen analoge
vragen: het betreft hier ook een interbancaire overeenkomst, die zich evenwel tot banken in vele landen, met uiteenlopende juridische regimes, uitstrekt. Vooreerst kan het zijn dat de titularis, in de overeenkomst die hij met
zijn bank heeft gesloten, zich met deze bedingen akkoord heeft verklaard. In
dat geval kan de interbancaire overeenkomst verplichtingen opleggen aan de
titularis, die er mede heeft ingestemd. De draagwijdte van een dergelijk
instemming vergt onderzoek. Soms zijn deze regelen genoegzaam bekend:
de ruim bekende URU inzake documentair krediet kunnen aldus worden
aangeduid, doch niet de andere regelen door de IKK vastgesteld (aldus de
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URG, of de Uniform Rules for Collections). Voor de eurocheque-regelen
liggen de verhoudingen anders: immers, de overeenkomsten zelf worden aan
de titularis niet medegedeeld. In de regel worden zij als ,,vertrouwelijk''
aangeduid, en zijn zij zelfs op uitdrukkelijke aanvraag niet beschikbaar. In de
regel zal de titularis daarom door deze overeenkomsten niet gebonden zijn,
in de zin dat zij hem geen verplichtingen kunnen opleggen.
Van deze eerste vraag duidelijk te onderscheiden is deze die de mate betreft
waarin deze interbancaire overeenkomsten rechten kunnen toekennen aan
derden, met name aan personen die, als clie
Ènt van de bank, geen contractspartij zijn. Een overeenkomst kan een derde een recht toekennen op grond
van een derdenbeding: het recht wordt verleend zonder dat de derde contractspartij dient te worden (art 1121 B.W.). In sommige gevallen hebben
overeenkomsten niet onmiddellijk tot doel rechten toe te kennen, doch
hebben zij enkel tot effect dat de rechtspositie van de derden wordt beschermd. Dit soort bedingen treft men frequent aan in de interbancaire
overeenkomsten, waar regelen worden aangetroffen betreffende de behoorlijke organisatie van de verrichting tussen de banken, of die de veiligheid van
de afhandeling van de verrichting ten behoeve van de clie
Ènt op het oog
hebben. In de rechtsleer heeft men dit soort overeenkomsten aangeduid als
,,overeenkomsten met beschermende werking ten aanzien van derden'' (zie
vooral E. Dirix,

Obligatoire verhoudingen tussen contracten en derden,

Antwerpen, Maarten Kluwer, 1984, 253 e.v.). Deze derden kunnen er rechten
uit putten tegen de contractspartij die deze verplichtingen schendt.
Tenslotte kan aan deze overeenkomsten ook effect worden verleend onder de
vorm van de invulling van de algemene normen van goede trouw of van
diligent handelen waartoe hoofdzakelijk professionelen in het rechtsverkeer
zijn gehouden. Aldus treft men vonnissen aan die de bank, als professioneel
van het financieel verkeer, gehouden verklaren tot gedragsnormen, waarvan
de rechter de inhoud vaststelt onder verwijzing naar de beroepsregelen die de
banken onder elkaar hebben afgesproken. Deze wijze van invulling betreft
zowel de contractuele als de extra-contractuele Ð dikwijls precontractuele
Ð aansprakelijkheid van de bank. In dit geval verleent de rechter geen

1952

uitvoering aan de interbancaire overeenkomst: hij vult enkel de algemene
verplichtingen van de bank in aan de hand van de gegevens die hij in deze

J.T. 1993, 162; Brussel
, Bank Fin. 1995, 605). Aldus zou luidens het hof te
Bergen (Bergen 9 oktober 1992, J.T. 1993, 162) de klant kunnen aantonen
overeenkomst aantreft (Bergen 9 oktober 1992,

11 september 1995

dat de betrokkene een grove fout heeft gemaakt door te bewijzen dat de

betalende bank de voorwaarden heeft miskend die in de eurocheque-gemeenschap terzake de betaling werden overeengekomen.
Ook in andere gebieden van het recht treft men gelijkaardige technieken aan.
Aldus werden de per definitie niet verbindende Aanbeveling van de Europese
Commissie inzake effectentransacties als regel van behoorlijk gedrag aangemerkt (Kh. Brussel 26 oktober 1988,

T.R.V. 1989, 59, noot K. Geens). Meer

recent werden de corporate governance regelen van de beurs van Brussel als
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maatstaf gehanteerd bij de bepaling van wat als behoorlijk gedrag kon worden
omschreven, of ter interpretatie van bepaald begrippen (zie Voorz. Kh. Brussel

Bank Fin. 1999, 478, noot H. De Wulf, 468 e.v.).

26 oktober 1999,

236.

EUROCHEQUE Ð 35BIS Ð VERZEKERING Ð Het hof te Antwerpen

(Antwerpen 10 december 1993,

T.B.H.

1994, 1101, noot J.P. Buyle en

X. Thunis) stelde de titularis van eurochequeformulieren aansprakelijk op
grond van art. 35

bis, nu de formulieren uit zijn auto gestolen waren. Dit kan

worden betwist wanneer bij de Belgische betrokkene tijdig verzet werd
aangetekend, kan de betaling van de cheque niet meer plaatsgrijpen. De
bank die dan betaalt, begaat een grove fout: haar betaling is niet bevrijdend
ten aanzien van de trekker.
De argumentering van het hof had dienen te steunen op de eurochequegarantie: het resultaat zou evenwel hetzelfde zijn geweest. Immers, verzet
tegen de betaling op grond van de garantie kan tegen de bank niet geldend
worden gemaakt.
In dezelfde casus kwam het verzekeringsaspect ter sprake: nu de polis
uitdrukkelijk diefstal van de formulieren van de verzekering uitsloot, werd
de eis afgewezen. Wel werd geoordeeld dat hier geen potestatieve voorwaarde voorlag, nu de bank eenzijdig oordeelt of de dekking al dan niet zal
worden toegekend.
In de annotatie wordt gewezen op de kenmerken die deze verzekering dient
te hebben: aldus wordt voorgehouden dat een objectieve en niet discriminatoire dekking dient aangeboden, en toegepast te worden. De motivering voor
deze beperkende lezing is onduidelijk.
Wat de gebruikelijke verzekeringsdekking betreft, deze blijkt alleen verleend
te worden voor zover er een geldige garantiekaart wordt voorgelegd. Dit was
in het onderhavige geval niet bewezen, zodat zowel de bank als de titularis
van de dekking verstoken bleven (Bergen 9 oktober 1992,

J.T. 1993, 162).

Overigens kan men zich afvragen of de titularis van deze vereiste hoe dan
ook bewijs kan leveren.

1953

Of de titularis, derde bij het verzekeringscontract, zich op de verzekeringsdekking kan beroepen werd in de literatuur betwist (zie verwijzingen in Luik
6 februari 1995,

Rev. reÂg. dr. 1995, 307). Deze beoordeling lijkt wezenlijk

afhankelijk te zijn van de door de partijen gehanteerde bewoordingen.

De verzekeringsdekking wordt niet toegekend bij grove fout van de verzekerde. Het is inmiddels vaststaande rechtspraak geworden dat de titularis
van eurochequeformulieren, die deze in zijn wagen achterlaat, een grove fout
begaat (Luik 6 februari 1995,

Rev. reÂg. dr. 1995, 307). Dit is zelfs het geval

wanneer de auto op slot was, doch buiten de garage van de eigenaar was
gestationeerd, in een overigens omheinde tuin (Kh. Brussel 8 april 1993,

J.L.M.B. 1993, 1112; zie ook: Brussel 18 oktober 1984, J.T. 1985, 59).
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237.

EUROCHEQUE Ð BETALING

VAN SPEELSCHULD

Ð Welke excepties kan

de bank opwerpen tegen de betaling van een eurocheque, uitgegeven onder
het stelsel van de chequewaarborg? Het eurochequesysteem werd immers
uitgedacht om de begunstigde een volstrekt verhaalsrecht te waarborgen
tegen de bank.
In een geval dat aan het hof te Gent (Gent 7 juni 1996,

R.W. 1996-1997, 713)

werd onderworpen waren 44 eurocheques uitgegeven ter betaling van de

schuld aangegaan met het oog op de deelname aan kansspelen. De houder
vorderde tegen de bank.
Het hof, na aanvaard te hebben dat de trekker geen verzet kan doen tegen de
betaling van deze cheques, aanvaardde dat de bank betaling kon weigeren
,,op grond van de chequerechtelijke bepalingen''. Daartoe, overwoog het hof,
kan de betrokkene zich beroepen op de regel van art. 22 Ch.W., met name
kan hij betaling weigeren als de houder bewust ten nadele van de schuldenaar
heeft gehandeld (Bergen 9 oktober 1992,

J.T. 1993, 162 met verwijzing naar
Bank Fin. 1993, 275). Nu de

talloze beslissingen; Bergen 9 oktober 1992,

houder geen rechtsvordering bezit op grond van de onderliggende rechts-

verhouding Ð art. 1965 B.W. Ð kan deze exceptie uit de onderliggende
overeenkomst door de betrokkene worden opgeworpen, vermits de houder,
bij het verkrijgen van de cheque bewust ten nadele van de betrokkene heeft
gehandeld. De vordering van de houder werd hem op grond van art. 1965
B.W. ontzegd: het betrof immers een speelschuld.
Deze beslissing verwondert op meerdere gronden.
Art. 22 Ch.W. geldt niet in de verhouding tussen de houder en de betrokkene.
In het gemeen chequerecht heeft de houder immers geen chequerechtelijk
verhaal tegen de betrokkene, enkel tegen de endossanten of de trekker.
Het verhaal van de houder tegen de bank, die zich op grond van het
chequegarantiestelsel heeft verbonden, steunt op een techniek van formele
garantie. Voor zover aan de gestelde voorwaarden voldaan is, waarborgt de
bank dat de begunstigde een som zal ontvangen die gelijk is aan de som die
op de cheque is vermeld, voor zover de maximumgrens Ð 7000 Fr. Ð niet is
overschreden. Deze garantie is van zuiver formele aard: zij strekt er niet toe

1954

de chequeverbintenis te waarborgen, zij doelt enkel op de overhandiging van
de overeengekomen geldsom.
Vandaar dat Ð zoals bij de zelfstandige garanties Ð de excepties uit de Ð
economisch, doch niet formeel Ð gewaarborgde verbintenis, de garant niet
tegenwerpbaar zijn. Dit geldt zelfs, luidens het Franse Hof van Cassatie

D. 1983, 365, noot M. Vasseur; Cass. fr.
D. 1984, 205, noot M. Vasseur), indien ten aanzien

(Cass. fr. 20 december 1982,
13 december 1983,

van de betrokken verbintenis, excepties kunnen gelden die gesteund zijn op

de ongeoorloofde aard ervan. Als bijkomend argument kan worden vermeld
dat zo speelschulden een ongeoorloofde oorzaak hebben, de verliezer niet
kan terugvorderen wanneer hij vrijwillig heeft betaald (art. 1967 B.W.) (men
vergelijke betreffende de betaling van een speelschuld door middel van een
wisselbrief: Cass. 22 oktober 1896,

Pas. 1896, I, 295).
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De bank had derhalve de betaling niet kunnen weigeren, vermits deze op haar
garantie was gesteund. Deze garantie staat los van de verbintenissen tussen
opdrachtgever en de begunstigde ervan.

§ 3.

238.

De postcheck

POSTCHECK Ð TOEPASSELIJKE

WETGEVING

Ð Een postcheck is een

instrument dat beantwoordt aan de regelen die bepaald zijn in de wet van
2 mei 1956 (Wet op de postcheck). Deze regelen verschillen in menig
opzicht van de regelen die gelden overeenkomstig de wet op de cheque
van 1 maart 1961. De verwarring tussen beide normatieve systemen blijft
aanleiding geven tot onduidelijkheid. De vraag kan hierbij gesteld worden in
welke mate de omvorming van het Bestuur van de Postcheck, (na 1991
aangeduid als ,,De Post'') naar de Bank van de Post voor gevolg heeft dat de
op deze instelling getrokken cheques voortaan onderworpen zijn aan de
regelen betreffende de bankcheque.

Limb.
Rechtsleven 1992, 325) werd art. 39bis Ch.W. toegepast op de rechtspositie
In een vonnis van de rechtbank te Hasselt (Rb. Hasselt 6 oktober 1992,

die ontstaat uit een cheque getrokken ten laste van het bestuur van de

Postcheck. In casu betrof het de vraag of de begunstigde een voorrecht
had op het fonds, nu de trekker was overleden. De rechtbank antwoordde
bevestigend en paste zonder meer de wet op de cheque toe. Deze zienswijze
is ten gronde niet vatbaar voor kritiek: beide wetten bevatten immers een
regel die de houder van de cheque een voorrecht verleent op het fonds dat
zich in handen van de betrokkene bevindt (zie art. 20 Postcheck W. en

bis Ch.W.).

art. 39
239.

POSTCHECK

V. BANKCHEQUE

VERLIES EN DIEFSTAL

Ð UITEENLOPENDE

REGELEN O.M. INZAKE

Ð De rechtsregelen bij verlies en diefstal van post-

checks, in de regel uitgegeven onder een systeem van chequegarantie dat
gelijklopend is met dat van de eurochequegarantie, zijn neergelegd in de wet
van 2 mei 1956, het K.B. van 12 januari 1970 en het MB van 12 januari 1970

1955

(K.B. van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst; M.B.
van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst).
Luidens art. 15 van de Postcheckwet is de houder van de rekening aansprakelijk voor de orders gegeven op de check- of overschrijvingsformulieren die
hem door de Post zijn bezorgd. Hij draagt de gevolgen die voortvloeien uit
verlies, diefstal of verkeerd gebruik van zijn postcheck- en postoverschrijvingsformulieren. Art. 17 Postcheck W. voegt er aan toe dat de Post van alle
aansprakelijkheid is ontheven ,,als het zich gevoegd heeft naar de onderrichtingen van de trekker van een in de vorm regelmatig order''. Voormelde
regeling is vergelijkbaar met deze die geldt voor de bankcheque zij het dat
geen regel voorkomt die vergelijkbaar is met artikel 35, tweede lid Ch.W.
naar luid waarvan enkel de betrokkene die de cheque betaalt met bedrog of
grove fout, aansprakelijk is. Vanaf de jaren tachtig heeft ook de Post
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toegestaan dat op haar gewaarborgde cheques werden getrokken. Art.

ter en volgende van het M.B. van 12 januari 1970 bevatten een regeling
hecht aan op haar getrokken checks. Art. 142quater van hetzelfde besluit
142

met betrekking tot de voorwaarden onder dewelke de Post zijn waarborg
machtigt de daartoe aangewezen ambtenaar een vergoeding toe te kennen in

geval van verlies of diefstal, voor zover de rekeninghouder heeft gehandeld
als een goede huisvader bij het bewaren van zijn formulieren.
Het Hof van Cassatie oordeelde dat de aansprakelijkheidsregeling die voortvloeit uit de artikelen 15 en 17, 3

o

Postcheck W. gesteund is op een stelsel

van objectieve of risico- aansprakelijkheid: de aansprakelijkheid weegt
uiteindelijk op de rekeninghouder. De wet van 2 mei 1956 op de postcheck
bevat een regel die veel gelijkenis vertoont met deze van artikel 35

bis Ch.W.

De aansprakelijkheid van de rekeninghouder kan niet, zoals het hof van
beroep te Gent had verklaard, gesteund worden op diens fout, en de Post is
derhalve niet verplicht deze fout ten laste van de trekker te bewijzen. Het Hof

heeft evenwel geen antwoord verschaft op de vraag of de Post op dezelfde
wijze behandeld dient te worden als een bank, met name of ook de Post niet
bevrijdend betaalt als zij bedrieglijk handelt, of met grove fout. De postcheckwet bevat immers zoals aangegeven, geen bepaling die vergelijkbaar is
met het tweede lid van artikel 35 Ch.W. De uiteenlopende aard van de
regeling wordt versterkt nu de postcheckwet een uitdrukkelijke regeling
bevat inzake verzet bij verlies of diefstal. Voor het bewijs dat de Post betaald
heeft met bedrog of grove fout zou, minstens voor de gevallen van verlies of
diefstal, geen ruimte meer zijn. De bescherming van de trekker zou aanzienlijk minder gunstig zijn in het geval van de postcheck.
Ofschoon dit niet uitdrukkelijk blijkt uit de toepasselijke wetgeving wordt in
de heersende mening nochtans dikwijls aangenomen dat ook de Post aansprakelijk is in geval van bedrog of grove fout (zie voor de uitvoerige
verwijzingen de noot F. Nichels,

T.B.H.

1996, 898. Nu het Hof heeft

aangenomen dat de volledige aansprakelijkheid op de rekeninghouder rust,
zij het enkel ,,in de regel'' (deze verfijning in 's Hofs redenering kan ook
verwijzen naar de gevallen van verzet), bestaat de kans dat deze oude

1956

controverse nieuw leven wordt ingeblazen. In een hierna te ontleden beslissing van het hof van beroep te Gent werd opnieuw beslist Ð o.i. ten onrechte,
maar op andere gronden gezien het om een gewaarborgde postcheck ging Ð
dat de grove fout van de Post in aanmerking moet worden genomen.
De tweede vraag die aan het Hof werd voorgelegd had betrekking op de
vraag of de Post een grove fout had begaan wanneer zij gewaarborgde checks
had betaald niettegenstaande het verzet dat de rekeninghouder bij haar had
aangetekend en dat gesteund was op de diefstal van de checkformulieren. Het
hof van beroep had een fout aanvaard. Het arrest werd verbroken: de regeling
voor de postcheck is een specifieke, die in de reglementering vervat ligt. Zij
heeft voor gevolg dat de rekeninghouder steeds aansprakelijk is, ook indien
hij verzet heeft aangetekend. Daartoe steunt het Hof op de bepalingen van het

ter § 1
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KB van 12 januari 1970 en het M.B. van dezelfde datum. Zo art. 142

van het MB de voorwaarden bepaalt waaronder de Post het bedrag van de
check zal betalen, bepaalt art. 142

quater van het M.B. de regelen bij verlies

of diefstal, met mededeling van het verlies of de diefstal aan de Post. Uit
art. 142

ter vloeit voort dat de Post de schade kan vergoeden ,,na onderzoek

bij gemotiveerde beslissing''. Deze vergoeding is evenwel aan bepaalde

maxima onderworpen. In het licht van deze bepaling oordeelde het Hof
dat deze regeling precies de aansprakelijkheid van de Post regelt, en dat de
Post niet onderworpen is aan de gemeenrechtelijke voorzichtigheidsplicht.
Het hof van beroep had derhalve niet kunnen verwijzen naar de grove fout
van de betrokkene om de rekeninghouder van zijn aansprakelijkheid te
ontlasten.
Uit dit arrest kan men enkele lessen trekken:
Ð het basisregime van de postcheck is wezenlijk verschillend van dat van
de bankcheque: de postcheck is wezenlijk aan een reglementair, publiekrechtelijk statuut onderworpen; ook de waarborgregeling volgt hetzelfde
onderscheid;
Ð wat de gewaarborgde cheques betreft zijn beide regimes voor de trekker
even risicovol: tegen de betaling kan niet worden opgekomen. De verzekeringsregeling, die in gebruik is bij de banken, wordt vervangen door
een door de ambtenaar bij ,,gemotiveerde beslissing'' vastgestelde vergoeding(zie de noot F. Nichels, die andere verschillen vermeldt, o.m. de
onmogelijkheid om een betaalverbod te vragen tegen de betaling van een
gewaarborgde postcheck, wat Ð minstens theoretisch Ð mogelijk is bij
de gewaarborgde bankcheque).
Het hof van beroep te Gent (Gent 7 juni 1996,

Bank Fin. 1996, 580, noot

M. Tison) had een gelijkaardige zaak te beoordelen: het stelde dat indien de
rekeninghouder zich strikt heeft gehouden aan de voorschriften vermeld in

quater van het MB van 12 januari 1970, en onder meer het verlies

artikel 142

van de formulieren schriftelijk en tijdig heeft gemeld, de Post niet meer tot

betaling van de checks mag overgaan, vermits een dergelijke betaling een
grove fout zou uitmaken. De postbediende kon, met een minimum aan
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aandacht, vaststellen dat de handtekeningen verschillend waren of slordig
waren nagemaakt.
In het licht van voormeld Cassatiearrest en de voorgaande analyse kan de
ontleding van het hof niet worden gevolgd. Artikel 142

ter, § 1 van het M.B.

gaat uit van de overeenstemming van de handtekeningen op enerzijds de

postcheck en anderzijds de postcheckwaarborgkaart. Zoals inzake het eurochequegarantiesysteem kan de betrokkene deze overeenstemming niet meer
controleren. ,,De derde wordt geacht telkens deze gegevens nagezien te
hebben op het ogenblik van de aanneming van de postcheck'', voegt het
laatste lid van § 1 er daarom aan toe.
Ten gronde rijst de vraag of in het gewaarborgde postchecksysteem de Post
de check betaalt, dan wel de garantie honoreert. Ten aanzien van deze vraag
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schept de bepaling van artikel 126 van het KB van 12 januari 1970 duidelijkheid: de waarborg strekt ertoe, niet de betaling van de check te waarborgen,
doch wel van het ,,bedrag van de cheque''. In deze bepaling werd derhalve
een garantie bedongen, niet een borgstelling ter zekerheid van de checkverbintenis. Ook in dit opzicht verschilt het postcheckgarantiesysteem niet van
datgene dat door de banken werd ontworpen.
Het hof te Bergen (Bergen 25 oktober 1993,

J.L.M.B. 1994, 384) paste

eenzelfde redenering toe in een klassieke casus van diefstal van postcheckformulieren. Aldus werd beslist dat de regel van de overeenstemming van de
handtekeningen niet moet gezien worden als de overeenstemming tussen de
handtekening van de trekker en deze op zijn garantiekaart, doch dat enkel
overeenstemming vereist is tussen de handtekening op de gebruikte kaart, en
deze op het checkformulier. Het gevolg is dat de betrokkene geen controle
kan uitoefenen op de overeenstemming van deze handtekeningen.
Opnieuw vergelijkbaar met de regelen in de banksector is de reglementaire
bepaling op grond waarvan het Bestuur van de Postcheck kan beslissen een
vergoeding toe te kennen aan de bestolen titularis, voor zover deze heeft
gehandeld als een ,,goede huisvader''. Doch juridisch is de regeling verschillend: de beslissing is een ambtelijke en is, behoudens in het geval van machtsmisbruik, niet onderworpen aan het toezicht van de hoven en rechtbanken.
Terecht merkt Nichels (F. Nichels, ,,De aansprakelijkheid bij verlies of
diefstal van postcheckformulieren en de draagwijdte van de wettelijke verplichting tot betalen van een gewaarborgde postcheck'', noot onder Cass.
25 januari 1996,

T.B.H.

1996, 903-904) op dat het regime waaraan de

postcheck onderworpen is, gelet op haar wettelijke grondslag, niet in aanmerking komt voor toetsing aan de voorschriften van de WHPC.
Deze enkele verschilpunten verduidelijken dat deze betaalinstrumenten,
hoewel ze commercieel als gelijkwaardig worden voorgesteld, juridisch
wezenlijke verschillen vertonen.
240.

POSTCHECK Ð VOORRECHT Ð De openbare kredietinstelling aan wie

een postcheck ter betaling wordt voorgelegd en door wie de check aan de
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houder wordt betaald, betaalt de postcheck niet doch geeft rechtstreeks
krediet voor het bedrag van de postcheck (Gent 18 februari 1994,

R.W.

1994-95, 1056). De betaling geschiedt onder voorbehoud van goede afloop,
temeer nu de check het bedrag overschreed waarvoor de Post de check kan
waarborgen. Nu de check niet overdraagbaar is, kan de overdracht aan de
kredietinstelling enkel tot een incasso-opdracht leiden.
De kredietinstelling begaat als lasthebber een fout door de houder van de
postcheck eerst na het faillissement van de trekker te verwittigen van de
weigering van betaling door de betrokkene: de schade is gelijk aan het credit
op de rekening van de trekker ten dage van diens faillissement. Bij tijdige
kennisgeving had de houder minstens op die som zijn voorrecht kunnen laten
gelden (art. 20 Postcheck W.).
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241.

POSTASSIGNATIE Ð Het FIT (Fonds tot vergoeding van de in geval van

sluiting van ondernemingen ontslagen werknemers / Fonds d'indemnisation
des travailleurs licencie
Âs en cas de fermeture d'entreprises) vorderde ten laste
van de failliete massa als gesubrogeerde schuldeiser tegen de curator van een
failliete vennootschap de terugbetaling van vergoedingen die het aan een
ontslagen werknemer had betaald. Deze betaling Ð zo werd beweerd Ð was
geschied door middel van een postassignatie. Als gesubrogeerde schuldeiser
diende de eiser het bewijs van zijn betaling voor te leggen. De rechtbank
herinnerde aan de regel dat de bevrijdende betaling door middel van een
postassignatie slechts kan worden ingeroepen door de schuldenaar die de
effectieve overhandiging ervan aan de schuldeiser bewijst (Arbh. Brussel
20 oktober 1988,

J.L.M.B. 1989, 1078). Van het bestaan van deze assignatie

werd geen spoor meer aangetroffen. De rechtbank aanvaardde dat het bewijs
van deze betaling door vermoedens kon worden geleverd. Uit een geheel van
gegevens werd afgeleid dat de assignatie effectief tot betaling aanleiding had
gegeven.
Het gebruik van een postassignatie steunt op een betaling door middel van

een lastgever. Indien de schuldeiser beweert niet betaald te zijn, moet de
schuldenaar betaling bewijzen. De geldigheidsduur van een postcheck is
beperkt tot vijf jaar (art. 11 Postcheck W.). Bijgevolg dient de Post de
documentatie betreffende de postassignaties niet langer dan vijf jaar bij te
houden (Rb. Charleroi 7 maart 1997,
M. Delierneux).

T.B.H. 1998, 810, noot J.P. Buyle en
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DEEL III

BANKVERRICHTING
HOOFDSTUK I

BANKVERRICHTINGEN, BELEGGINGSADVIES
EN VERMOGENSBEHEER

1.

Rechtspositie van de bank

(Dit hoofdstuk betreft enkel de

privaatrechtelijke rechtspositie van de bank.

Publiekrechtelijke aspecten eigen aan de bank of aan de financie
Èle sector in
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het algemeen komen hier niet in aan bod. Ook topics zoals de impact van de
W.H.P.C., het beslagrecht of de publiekrechtelijke privacywetgeving worden
hier niet behandeld. Voor de twee eerste kan worden verwezen naar de
recente overzichten van rechtspraak terzake, o.m.: De Vroede, P., Merchiers,
Y. en Demuynck, I., ,,Overzicht van rechtspraak (1992-1997). Algemeen
handelsrecht, handelspraktijken en consumentenbescherming'',

T.P.R. 1999,

131; Dirix, E. en Broeckx, K., ,,Overzicht van rechtspraak (1991-1996).
Beslagrecht,

T.P.R. 1996, 1391).

1.1. Algemeen
ALGEMEEN Ð OVERDRACHT

242.

HANDELSZAAK

Ð OVERDRACHT

VAN EEN BANKAFDELING

REKENINGTEGOEDEN

Ð OVERDRACHT

Ð In een vonnis van

8 april 1998 oordeelde de Rechtbank van Koophandel van Brussel dat de
overdracht van een bankafdeling gelijkgesteld kan worden met een overdracht
van

een

handelszaak. Deze overdracht

omvat in beginsel alle lopen-

de overeenkomsten en in het bijzonder de rekeningtegoeden en depositoboekjes die door een clie
È nt werden geopend. De overnemende bank is dan uiteraard
gehouden om de bedragen op deze rekeningen terug te betalen aan het clie
È nteel
(Kh. Brussel, 8 april 1998,

J.L.M.B. 1998, 1267; D.A.O.R. 1998, afl. 46, 61.

Zie ook infra m.b.t. de teruggaveverplichting van de bankier).
243.

ALGEMEEN Ð BEWIJS Ð MAGNETISCHE

SPREKKEN

BANDOPNAME

Ð TELEFOONGE-

Ð In het licht van de principie
Èle vrijheid van het bewijs in

handelszaken bevestigde de Rechtbank van Koophandel te Nijvel in de
besproken periode dat magnetische bandopnames van telefoongesprekken
in handelszaken als vermoeden aangenomen kunnen worden bij het bewijs
van een beursorder (Kh. Nijvel, 26 september 1996,

T.B.H. 1997, 789, noot

Buyle, J.-P. en Thunis, X.: in casu ging het om een bandopname van

telefoongesprekken tussen valuta-arbiters van een bank en een clie
Ènt-handelaar). Hiermee ligt deze recente beslissing in de lijn van eerdere recht-

J.T. 1994, 657, kritische noot Rigaux, F.;
J.L.M.B. 1994, 1247, noot Mougenot, R., ,,La force probante des enregistre-

spraak (Brussel, 15 maart 1994,

1960

ments magneÂtiques sonores'', waarin het Hof van Beroep weliswaar princi-

pie
Èel van mening was dat een bandopname van telefoongesprekken Ð gelet

op de vrijheid van bewijs in handelszaken Ð kon gelden als vermoeden,
maar in casu weigerde om bewijskracht te verlenen aan bandopname's die tot
stand kwamen zonder dat e
Âe
Ân van de twee gesprekspartners daarvan op de

J.L.M.B. 1994, 235 Ð
La force probante des enregistrements magneÂtiques
sonores'', J.L.M.B. 1994, 1251-1253, noot onder Brussel, 15 maart 1994;
Taeymans, M., ,,Le droit de la preuve dans un environnement bancaire
automatiseÂ'', Bank Fin. 1994, 223-227; Buyle, J.-P. en Willems, A., ,,La
responsabiliteÂ professionnelle des banquiers dans l'eÂtablissement et l'utilisation de documents'', Rev. dr. U.L.B. 1992, nr. 2, p. 145).
hoogte was. Vgl. Rb. Luik (kort ged.), 9 oktober 1992,
Zie ook: Mougenot, R., ,,
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244.

ALGEMEEN Ð TER

VOORBEHOUD

INCASSO AANGEBODEN COUPONS

Ð ONVERSCHULDIGDE

BETALING

Ð BETALING

ONDER

Ð SCHADEBEWIJS Ð In een

vonnis van 7 mei 1996 bevestigde de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Turnhout dat de betaling door een bankier van coupons die hem door een
aanbiedende clie
Ènt ter incasso aangeboden worden, steeds plaatsvindt onder
het voorbehoud dat de bank zelf tot inning kan overgaan. Derhalve kan de
bank die de ter incasso aangeboden coupons heeft uitbetaald, deze betaling
van de aanbiedende clie
Ènt als onverschuldigd terugvorderen indien de emitterende vennootschap de coupons weigert uit te betalen. Zij is hiertoe
gerechtigd, zelfs indien de clie
Ènt te goeder trouw heeft gehandeld. De
Rechtbank benadrukte dat die clie
Ènt steeds moet aantonen dat hij schade
heeft geleden, zelfs wanneer de bankier onzorgvuldig gehandeld zou hebben.
Dit bewijs werd in casu niet geleverd vermits de clie
Ènt in elk geval niets zou
ontvangen hebben daar de bank ofwel meteen zou hebben geweigerd om tot
uitbetaling over te gaan, ofwel zij achteraf de terugbetaling zou hebben
gevorderd. Intresten zijn door de clie
Ènt evenwel niet verschuldigd, op voorwaarde dat hij te goeder trouw was (art. 1378 B.W.) (Rb. Turnhout, 7 mei
1996,

245.

T. Not. 1997, 393, noot Bouckaert, F.).

ALGEMEEN Ð BANKKLUISCONTRACT Ð BEWAKINGSVERPLICHTING Ð

RESULTAATSVERBINTENIS Ð Volgens de Rechtbank van Koophandel te Leuven impliceert een bankkluiscontract dat de bank de door haar verhuurde
kluizen en de inhoud ervan zorgvuldig moet bewaren en bewaken. Deze
verplichting houdt niet in die mate een resultaatsverbintenis in dat de bank
aan de huurders moet garanderen dat de inhoud van die kluis onaangetast zal
blijven. In dat geval zou er immers sprake zijn van een contract van
bewaargeving, hetgeen volgens de rechtbank niet het geval was (Kh. Leuven,

D.A.O.R. 1995, afl. 35, 97, noot Ballon, G.L. Ð Zie ook:
Les probleÁmes poseÂs par le contrat de coffre-fort quant aÁ la
responsabiliteÂ des banques et la reÂglementation des offres conjointes'',
D.A.O.R. 1990, afl. 16, 81-95; Van Raemdonck, K., ,,De verbintenisrechtelijke aspecten van het bankkluiscontract'', R.W. 1997-98, p. 345-358).
16 mei 1995,

Simonart, V., ,,

1961

246.

È LE
ALGEMEEN Ð KREDIETOVEREENKOMST Ð MATERIE

VERGISSING

Ð

Het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde in een arrest van 13 maart 1995
dat, in geval van een materie
Èle vergissing in een notarie
Èle kredietovereenkomst, een vordering in verbetering van de verschrijving of de misrekening
slechts kan worden toegestaan voor zover hierdoor de in deze akte bevestigde rechten en verplichtingen niet worden uitgebreid, beperkt of gewijzigd.
Onder verwijzing naar eerdere cassatierechtspraak in strafzaken, wees het
Hof de vordering van de bank tot rechtzetting van een berekeningsfout in de
maandelijks terug te betalen sommen in casu af vermits dit zou neerkomen
op een wijziging van de draagwijdte van de terugbetalingsverplichting van

A.J.T. 1995-96, 578 met
De materieÈle vergissing bij de berekening van maandelijks terug te betalen sommen inzake kredietovereenkomsten'').

de kredietnemer (Antwerpen, 13 maart 1995,
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instemmende noot Blommaert, D., ,,

247.

ALGEMEEN Ð BANK Ð PROFESSIONELE

VERKOPER VAN SOFTWARE

Ð

AANSPRAKELIJKHEID Ð Een bank die ter aanvulling van haar bankactiviteiten
een dienst organiseert waarbij informaticaprogramma's worden ontwikkeld,
moet volgens de Rechtbank van Koophandel te Brussel worden beschouwd
als een professionele verkoper van software. Het gevolg hiervan is dat ze
geacht wordt de Ð zelfs verborgen Ð gebreken van de software te kennen en
dat ze verplicht is om de koper te vrijwaren voor verborgen gebreken, tenzij
ze kan aantonen dat het haar onmogelijk was om het gebrek te ontdekken
(Kh. Brussel, 11 maart 1992,

J.T. 1993, 206; Computerr. 1993, 154).

1.2. Bankgeheim en discretieplicht
248.

BANKGEHEIM Ð FISCUS Ð RAADPLEGING STRAFDOSSIER Ð In een geval

waarin het Hof van Beroep te Gent zich diende uit te spreken, bleek dat de
fiscus, na machtiging van de Procureur-Generaal, een strafdossier van een
bankdirecteur had geraadpleegd. Daarbij ontdekte de fiscus gegevens die hij
onmogelijk rechtstreeks via de bank had kunnen verkrijgen omwille van het
bankgeheim. Volgens het Hof maakten deze feiten geen schending uit van
het bankgeheim vermits er voor de vestiging van de aanslag geenszins
inlichtingen werden verzameld bij de financie
È le instelling ter plaatse. Het
(fiscaal) bankgeheim heeft volgens het Hof immers geen betrekking op

A.J.T.
Het spanningsveld tussen het fiscaal bankgeheim en de kennisname van gegevens uit een strafonderzoek''; Fisc. Act.
1998 (weergave Desterbeck, F.), afl. 4, 7; F.J.F. 1998, 445). Indien de fiscus
bescheiden die niet bij de banken berusten (Gent, 22 januari 1998,
1998-99, 308, noot Verbist, A., ,,

daarentegen inlichtingen inzamelt in de rekeningen, boeken en documenten
van de bank-, wissel-, krediet- en spaarinstellingen met het oog op het
belasten van hun clie
Ènten, dan schendt hij wel het bankgeheim. Bijgevolg
besloot het Hof van Beroep te Antwerpen tot de nietigheid van het bewijsmiddel van de fiscus dat steunde op inlichtingen welke vermeld waren in een
brief van een financie
Èle instelling waaruit bleek dat de betrokken clie
Ènt een

1962

volmacht bezat om over de bankrekening van een B.V.B.A. te beschikken

F.J.F. 1993, 241; Rev. geÂn. fisc. 1993, 166,
A.F.T. 1993, 148, noot Loockx, M. Ð Zie ook over het
(vooral fiscaal) bankgeheim in de besproken periode: Desterbeck, F., ,,Het
Zwitsers bankgeheim in fiscale zaken vanuit Belgisch standpunt nader bekeken'', A.F.T. 1998, p. 320-341; Glineur, P., ,,De beperkingen van het
bankgeheim ten opzichte van de Administratie der belastingen'', De Belg.
Acc. 1997, afl. 1, 72-85; Godbille, J., ,,Le secret bancaire'', Rev. b. compt.
1997, afl. 3, 39-47; Krockaert, R., ,,Le secret bancaire'', Rev. b. compt. 1997,
afl. 3, 3-7; Malherbe, Ph. en van Outryve d'Ydewalle, S., ,,Le secret bancaire
en Belgique et en Europe'', R.G.F. 1996, deel 1: 351-366; deel 2: 397-410;
Mareels, D. en Bihain, M., ,,Le secret bancaire en droit fiscal belge'', J.D.F.
1996, 193-240; Capelle, F., ,,Het onderzoek bij derden inzake inkomstenbelastingen'', in: Gentse geschriften: de fiscale controle, Kalmthout, Biblo,
(Antwerpen, 12 november 1992,
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noot Loockx, M.;

1993, 71).

249.

BANKGEHEIM Ð DISCRETIEPLICHT Ð BEROEPSGEHEIM Ð ART. 458 SW.

(NIET-GELDING)

Ð ART. 877

E.V.

GER.W. Ð OVERLEGGING VAN DOCUMENTEN

Ð De Rechtbank van Koophandel te Namen onderstreepte in een vonnis van
29 juni 1995 dat een bankier niet gebonden is door het beroepsgeheim in de
zin van art. 458 Sw. Hij is daarentegen wel gehouden tot een discretieplicht
die integraal deel uitmaakt van de contractuele verhoudingen met zijn
clie
Ènten. Deze discretieplicht van de bankier ten aanzien van zijn clie
Ènt
impliceert dat de rechter omzichtig moet handelen wanneer hij de bankier
verzoekt om mee te werken aan het onderzoek omtrent een geschil. Op basis
van art. 877 e.v. Ger. W. kan de rechter de bankier evenwel verplichten om in
dit kader documenten over te leggen. Hij kan hem echter geenszins ver-

Rev.
ReÂg. Dr. 1995, 471; J.T. 1996, 328. Zie eveneens: Merchiers, Y., Colle, Ph.
en Dambre, M., ,,Overzicht van rechtspraak. Algemeen handelsrecht, Handelscontracten, Bank-, Krediet-, Wissel- en Chequeverrichtingen (19871991)'', T.P.R., 1992, p. 918, nr. 138).
plichten om deze documenten toe te lichten (Kh. Namen, 29 juni 1995,

250.

BANKGEHEIM Ð INTERNE

AUDIT

Ð DRINGENDE

REDEN TOT ONTSLAG

Ð

Een door interne bankauditors gevoerd onderzoek is volgens het Arbeidshof
van Antwerpen geen onwettig middel om bepaalde (wan-)toestanden aan het
licht te brengen, inzoverre het onderzoek het prive
Â-leven van het personeel
en het bankgeheim niet schendt. In casu stelde het Hof evenwel vast dat deze
voorwaarden niet waren vervuld, zodat er bij de beoordeling van de dringende reden tot ontslag van het betrokken personeelslid, geen rekening kon
worden gehouden met verklaringen van andere personeelsleden welke afgelegd werden tijdens de ondervraging door de interne auditor (Arbh. Ant-

R.W. 1996-97, 94 met kritische noot van Humblet,
Interne audit en ontslag om dringende reden: quis custodiet ipsos
custodes?''; Soc. Kron. 1997, 128).
werpen, 23 februari 1995,
P., ,,

1963

1.3. Bankagentuur en aansprakelijkheid voor aangestelden van de Bank
1.3.1. B a n k a g e n t u u r Ð A l g e m e e n
251.

È LE
BANKAGENTUUR Ð FINANCIE

DIENSTEN

Ð OPZEGGING

DOOR DE BANK

Ð RECHTSMISBRUIK Ð De Rechtbank van Koophandel van Antwerpen
diende uitspraak te doen over een vordering van een door een bank ontslagen
agente strekkende tot de betaling van een gewaarborgd commissieloon, een
vestigingstoelage, een opzegvergoeding van e
Âe
Â n maand, een gewaarborgde
commissie en een schadevergoeding wegens gedane investeringen. In casu
werd enkel deze laatste schadevergoeding niet toegekend. Aangaande de
opzegvergoeding merkte de Rechtbank op dat er terzake geen toepassing
gemaakt kon worden van de Europese Richtlijn 86/653 van de Raad van
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18 december 1986 vermits deze uitsluitend geldt voor zelfstandige tussenpersonen die belast zijn met de verkoop of de aankoop van goederen en zij
derhalve niet van toepassing is op de dienstensector, waaronder de agentuurovereenkomsten tussen kredietinstellingen en hun agenten. Ook de Wet
van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst (

B.S., 2 juni

1995) kon in casu, niettegenstaande zij principieel van toepassing is op
agenturen van diensten, niet toegepast worden vermits het geding voor de
Rechtbank aanhangig werd gemaakt vo
Âo
Â r de inwerkingtreding van deze Wet
op 12 juni 1995 en de Wet zelf op dat ogenblik nog niet toepasselijk was op
overeenkomsten met tussenpersonen die actief zijn in o.m. de financie
Èle
sector. De Rechtbank besliste derhalve dat de bee
Èindiging van de agentuurovereenkomst louter volgens de algemene bepalingen van het contractenrecht
diende te worden onderzocht. In deze context was de Rechtbank van mening
dat de uitoefening van een contractuele clausule waarbij de bankier zich het
recht voorbehield om de overeenkomst van onbepaalde duur met de agente
onmiddellijk te bee
È indigen, zonder enige opzegtermijn in acht te moeten
nemen en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn, in het licht van de
concrete omstandigheden van de zaak, rechtsmisbruik uitmaakte in hoofde
van de bank (Kh. Antwerpen, 14 november 1997,
Lefebvre, P.), 199).

T.B.H. 1998, (weergave

1.3.2. A a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r a a n g e s t e l d e n v a n d e b a n k
1.3.2.1. Principe
252.

AANGESTELDE Ð AANSPRAKELIJKHEID Ð PRINCIPE Ð In de besproken

periode kon een duidelijke toename vastgesteld worden van gepubliceerde
rechtspraak met betrekking tot de aansprakelijkheid van de bankier voor
fouten of oplichtingspraktijken van diens aangestelden. Dit laatste kan geen
verwondering wekken. Vermits er bij de aangestelde-oplichter in de praktijk
meestal niet veel te halen valt, zullen de benadeelde derden zich inderdaad
zeer vaak trachten te verhalen op de solvabele bankaansteller teneinde van
hem een schadevergoeding te bekomen.

1964

253.

Paralel met deze jurisprudentie
È le tendens, verschenen in deze periode

Gevolmachtigde agenten in verband met beleggingsdiensten'', in: De hervorming van de financieÈle markten en bemiddelaars, AEDBF-cahiers nr. 5,
Â du
Bruylant, Brussel, 1997, p. 561-596; Fagnart, J., ,,La responsabilite
banquier du fait de ses preÂposeÂs'', in: Hommage aÁ Jacques Heenen, Collection de la Faculte
Â de droit de l'Universite
Â libre de Bruxelles, Bruylant,
Brussel, 1994, 129-148. Zie ook voordien: Cornelis, L., ,,De buitencontractuele aansprakelijkheid van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige
agenten'', Bank Fin. 1988, afl. 5, 19-28).
terzake ook enkele belangrijke doctrinale bijdragen (o.m.: Algoet, K., ,,

254.

In de meeste gevallen zal de bankier door de benadeelde derde aange-

sproken worden op grond van artikel 1384, lid 3 B.W. Niettegenstaande de
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duidelijk contractuele relatie tussen de bank en de benadeelde clie
Ènt, zal
laatstgenoemde op deze

extra-contractuele grondslag toch kunnen vorderen

tegen de bankier-aansteller van de auteur van de fout. In deze gevallen gaat

het immers meestal om strafrechtelijk beteugelde gedragingen welke inderdaad kunnen gelden als klassieke uitzonderingen op het samenloopverbod
tussen contractuele en buiten-contractuele aansprakelijkheid (Zie: Merchiers,

o.c., p. 921, nr. 149).
Naast het bewijs van het bestaan van een fout, impliceert dit evenwel dat de
benadeelde derde tevens het bewijs kan leveren van drie elementen, m.n.: (i) het
feit dat de auteur van de fout wel degelijk een aangestelde is van de bank,
Y., Colle, Ph. en Dambre, M.,

hetgeen in hoofde van eerstgenoemde een band van ondergeschiktheid met de
bank veronderstelt (d.i. het geval wanneer de bankier de mogelijkheid heeft om
in feite zijn gezag en toezicht te laten gelden ten opzichte van diens agent);

in de uitoefening van zijn functies; (iii) dat deze fout
oorzaak is van de schade welke geleden werd door de clieÈnt van de bank.

(ii) dat hij gehandeld heeft
de

De rechtspraak in de besproken periode kan dan ook grotendeels rond deze
voorwaarden gegroepeerd worden.

1.3.2.2. Hoedanigheid van aangestelde van de Bank Ð
Band van ondergeschiktheid
255.

AANGESTELDE Ð ZELFSTANDIGE

BANKAGENTUUR

Ð ALGEMEEN Ð De

door artikel 1384, lid 3 B.W. opgelegde eis van een band van ondergeschiktheid door verwijzing naar het begrip ,,aangestelde'', stelt voornamelijk
problemen wanneer de bank beroep doet op de zgn.

zelfstandige agenten.

Een beroep op artikel 1384, lid 3 B.W. ligt in deze gevallen niet meer voor de
hand vermits het hier strikt genomen niet meer gaat om aangestelden in de
zin van deze bepaling. Aldus preciseerde het Hof van Beroep van Brussel
bijvoorbeeld dat het recht op toezicht van een bank tegenover e
Âe
Ân van haar
zelfstandige bankagenten, geenszins een band van ondergeschiktheid kon

T.B.H., 1993, 366, noot. Zie hierover
De buitencontractuele aansprakelijkheid

impliceren (Brussel, 22 januari 1992,
ook in het bijzonder: Cornelis, L., ,,

1965

van de kredietinstellingen voor hun zelfstandige agenten'', Bank Fin. 1988,
afl. 5, 19-28; Ballon, G.-L., ,,Over art. 1384, derde alinea B.W.'', A.J.T.
1994-95, 444-445, noot onder Antwerpen, 15 februari 1995). Op welke
juridische grondslagen kunnen dergelijke zelfstandige agenten dan nog wel
aansprakelijk gesteld worden?

256.

AANGESTELDE Ð ZELFSTANDIGE BANKAGENTUUR Ð BANKIERSAANSPRA-

KELIJKHEID

Ð GOEDE

TROUW

Ð ARTIKEL

1382 B.W.

Ð Ee
Ân van de mogelijk-

extra-contractueel aansprakelijk te stellen op
grond van artikel 1382 B.W. en/of beroep te doen op het algemeen rechtsbeginsel van de goede trouw. In dit kader kan verwezen worden naar een
heden bestaat erin om de bank

arrest van het Hof van Beroep te Luik waarin gesteld werd dat de bank die
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door haar publiciteit de indruk wekte dat haar zelfstandige agenten aangestelden waren in de zin van artikel 1384, lid 3 B.W., opzichtens het publiek
niet te goeder trouw handelde door niet alle gevolgen van deze door haar
gecree
Èerde toestand te dragen. De Bank werd dan ook aansprakelijk gesteld
wegens miskenning van het algemeen rechtsbeginsel van de goede trouw.
Het Hof verwees tevens naar Circulaire nr. 68/3 van de Bankcommissie van
6 juni 1968 op grond waarvan de bank aansprakelijk kon worden gesteld
voor alle handelingen van haar zelfstandige agenten, zelfs indien zij misbruik

Pas. 1991, II, 187; J.T.
J.L.M.B. 1992, 446, noot; Rev. ReÂg. Dr. 1991, 443). Hetzelfde

maken van hun bevoegdheden (Luik, 9 oktober 1991,
1992, 130;

Hof van Beroep van Luik stelde enkele jaren later in een arrest van 26 september 1996 eveneens dat een bankier die zijn clie
Ènteel, alsook het publiek in
het algemeen, met miskenning van de inhoud van bepaalde circulaires van de
CBF, doet geloven dat een van haar zelfstandige gevolmachtigde agenten
deel uitmaakt van haar personeel, een fout begaat. Volgens het Hof kan hij
die de schijn schept, de gevolgen ten aanzien van derden te goeder trouw niet
weigeren te aanvaarden, zonder een fout te begaan. De verplichting om te

goeder trouw te handelen, overschrijdt de contractuele en precontractuele
domeinen: het gaat om een regel van behoorlijk gedrag die voor iedereen
geldt en om een algemeen rechtsbeginsel. Het gedurende verschillende
maanden uitblijven van een reactie vanwege de clie
Ènt op het feit dat hij de
gekochte en betaalde effecten niet ontving, was volgens het Hof van Beroep
tekenend dat hij wettig en te goeder trouw geloofde bij de betrokken bankier
in alle veiligheid een belegging te hebben gedaan (Luik, 26 september 1996,

T.B.H. 1997, 798, noot Buyle, J.-P. en Delierneux, M.; J.L.M.B. 1997, 429,
Âg. Dr. 1997, 11 Zie ook: Foriers, P.-A., ,,L'apparence,
noot P.H.; Rev. Re
source autonome d'obligation, ou application du principe geÂneÂral de l'exeÂcution de bonne foi'', J.T. 1989, 545).
257.

De vordering op grond van artikel 1382 B.W., welke vaak ook tegen

aangestelden van de bank wordt aangewend in combinatie met een vordering
op grond van artikel 1384, lid 3 B.W., werd in de besproken periode Ð ook
wanneer het niet ging om zelfstandige bankagenten Ð evenwel niet steeds

1966

aanvaard. Aldus wees het Hof van Beroep te Brussel een dergelijke vordering
tegen de bank af bij gebreke aan enig causaal verband tussen de fout van haar
aangestelde en de schade, vermits er in hoofde van de benadeelde clie
È nt in casu
geen sprake kon zijn van enige schijn van rechtmatigheid en handelen in naam
van de bankier omtrent de door eerstgenoemde uitgevoerde transacties. Bovendien kon uit het enkele feit dat de betrokken aangestelde van de bank bij
zijn oplichtingspraktijken documenten van de bank had kunnen gebruiken,
volgens het Hof nog niet afgeleid worden dat die bank een gebrekkige controle

A.J.T. 1995-96,
Artikel 1384, 3de lid B.W., het misbruik van functie
door de aangestelde en de kennis van dit misbruik in hoofde van het slachtoffer''; T. Not. 1996, 115, noot Ð Zie eveneens: Brussel, 22 januari 1992,
T.B.H., 1993, 366, noot (de vordering op grond van artikel 1382 B.W. werd

op haar aangestelden had uitgeoefend (Brussel, 27 maart 1995,
225, noot Wylleman, B., ,,
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ongegrond bevonden vermits de fout van de lasthebber-bankagent in casu niet

werd geõÈnspireerd of mogelijk gemaakt door een eigen (toezichts-)fout van de
bankier-lastgever). Vgl. eveneens met: Gent, 27 maart 1992,

T. Not. 1993, 198,

noot Bouckaert, F., waar het Hof van Beroep in hoofde van de bankier geen
fout op grond van artikel 1382 B.W. weerhield, vermits de onregelmatige
praktijken van diens agent ook met de normale onderzoeksverrichtingen die de
bank verrichtte, niet onthuld hadden kunnen worden.

258.

AANGESTELDE Ð ZELFSTANDIGE BANKAGENTUUR Ð BANKIERSAANSPRA-

KELIJKHEID

Ð SCHIJNMANDAAT Ð ALGEMEEN Ð Precies omwille van de

mogelijkheid tot samenloop tussen de contractuele en de buiten-contractuele
aansprakelijkheid ingeval van strafrechtelijk beteugelde gedragingen (zie
supra) en omdat de benadeelde clie
Ènt in veel gevallen toch in een contractueel verband zal staan ten opzichte van de bankier-aansteller, zal door de
benadeelde clie
Ènt vaak tegelijkertijd ook een
bank ingesteld worden.

contractuele vordering tegen de

In dat geval wordt meestal toepassing gemaakt van de leer van het
schijnmandaat. De aangestelde of de zelfstandige bankagent zal immers in
259.

de regel als een mandataris van de bank kunnen bestempeld worden. Handelt
hij buiten zijn bevoegdheid, dan is de banklastgever in principe niet gebon-

A.J.T.
Artikel 1384, 3de lid B.W., het misbruik
van functie door de aangestelde en de kennis van dit misbruik in hoofde van
het slachtoffer''; T. Not. 1996, 115, noot). De leer van het schijnmandaat
den, tenzij er sprake is van een schijnmandaat (Brussel, 27 maart 1995,
1995-96, 225, noot Wylleman, B., ,,

impliceert dat de bankier-lastgever toch gehouden zal zijn wanneer hij door

zijn schuld, bij de toekenning van bevoegdheden aan zijn lasthebber-bankagent, de benadeelde derden misleid heeft over de omvang of het behoud van
het mandaat. Ook wanneer hem geen fout kan worden verweten, doch een
benadeelde derde te goeder trouw rechtmatig geloof kon hechten aan de
omvang van de bevoegdheid van de lasthebber-bankagent en hij terecht kon
denken dat hij met de bank een contract afsloot, kan de bankier-lasthebber op

1967

basis van de schijnlastgeving gebonden zijn. Enkel wanneer de gedupeerde
wist of had moeten weten dat de lasthebber buiten zijn bevoegdheid handelde, is aan deze voorwaarde niet voldaan en kan de bankier niet op
contractuele grondslag worden aangesproken.

260.

Het bewijs van het voorhanden zijn van deze voorwaarden (en dan

vooral de goede trouw in hoofde van de benadeelde derde) werd door
sommige feitenrechters in de besproken periode, in functie van de voorliggende feiten, in het ene geval al wat makkelijker aanvaard dan andere.

261.

ZELFSTANDIGE

SPRAKELIJKHEID

BANKAGENT

Ð GEEN

AANGESTELDE

Ð SCHIJNMANDAAT Ð GOEDE

Ð BANKIERSAAN-

TROUW VAN HET SLACHTOFFER
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In enkele recente arresten van de Hoven van Beroep te Bergen en Gent werd
de vordering tegen de bankier-lastgever telkens gegrond verklaard op basis
van de theorie van het schijnmandaat.
Ð Aldus onderstreepte het Hof van Beroep te Bergen dat het op grond van
artikel 2005 B.W. aan de bankier-lastgever, die het mandaat van zijn
gevolmachtigd agent herroept, toekomt om te vermijden dat derden in
verwarring gebracht zouden kunnen worden omtrent het verder bestaan
van dit mandaat. Deze verplichting houdt o.m. in dat alle derden die in
relatie kunnen treden of blijven met de lasthebber-bankagent, individueel
op de hoogte gebracht moeten worden. De niet-naleving van deze verplichting heeft tot gevolg dat de bankier-lastgever, bij toepassing van de
schijnleer, gehouden blijft door de handelingen die door derden te goeder
trouw met de lasthebber werden gesteld in de onwetendheid van en na de
beõÈndiging van de lastgeving. De bankier kan zich echter nog wel op zijn

D.C.C.R.
Les apparences bancaires peuvent eÃtre trompeuses''; T.B.H. 1997, 800, noot Buyle, J.-P. en
Âg. Dr. 1994,
Delierneux, M. Ð Zie eveneens: Bergen, 6 april 1994, Rev. Re
517 en Bergen, 30 maart 1993, J.L.M.B. 1994, 840, noot Parmentier, C.,
,,Les risques d'un placement mirobolant'' alwaar het Hof van Beroep van

beurt verhalen op de lasthebber (Bergen, 16 december 1996,
1997, 167 met uitgebreide noot van Ducart, J.-P., ,,

Bergen telkens de geldende principes nogmaals in herinnering bracht: de
lastgever moet ten overstaan van derden de gevolgen dragen van de fouten
en nalatigheden van de lasthebber voor zover deze laatste deze fouten en
nalatigheden zou hebben begaan binnen de grenzen van de hem toevertrouwde opdracht. Bij overschrijding van de aan de lasthebber verleende
bevoegdheden zal de vordering die tegen de lastgever wordt ingesteld op
grond van de schijnlastgeving, gegrond zijn indien het geloof van de derde
in de omvang van de bevoegdheden van de lasthebber is gewettigd. Een
pseudo-lastgever moet inderdaad instaan voor de gevolgen van de bedrieglijke schijn tegenover derden, niet alleen wanneer hij deze schijn foutief in
het leven heeft geroepen, maar ook bij ontstentenis van een dergelijke fout,
wanneer het geloof van de derde in de omvang van de bevoegdheden van
de lasthebber gewettigd is. Dit principe is van toepassing op een onbe-

1968

staande lastgeving, een herroepen lastgeving of op een lasthebber die de
grenzen van zijn lastgeving overschrijdt Ð Zie eveneens voor een gelijkaardige uiteenzetting van de geldende principes: Rb.Brussel, 30 november
1993,

T.B.B.R. 1994, 423).

Ð Tenslotte maakte ook het Hof van Beroep te Gent in een recent arrest van
2 januari 1996 toepassing van de leer van het schijnmandaat. Het Hof
herhaalde dat een lastgever principieel verbonden kan zijn op grond van
een schijnbare lastgeving, niet alleen wanneer hij de schijn op een
foutieve wijze heeft gewekt, maar ook, bij ontstentenis van enige fout
die hem ten laste kan worden gelegd, als het geloof van de derde in de
omvang van de rechten van de lasthebbers terecht was. In casu was
het Hof van mening dat wanneer een zelfstandige bankagent van zijn
clie
Ènten geld kreeg toevertrouwd om het op een bankrekening te plaatsen
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en wanneer hij tegenover zijn clie
Ènten de indruk gaf dat hij aan dat geld
de overeengekomen bestemming zou geven terwijl hij het in werkelijkheid verduisterde, de bankier-lastgever gehouden is tot schadeloosstelling van deze benadeelde clie
È nten die er immers rechtmatig op mochten
vertrouwen dat hun geld daadwerkelijk bij die bank was geplaatst. Een
particulier, die een eenvoudige geldplaatsing doet bij een bank, mag er
volgens het Hof immers minstens op rekenen, zonder daaromtrent nadere
opzoekingen te moeten doen of een bijzonder toezicht te moeten houden,
dat zijn geld daadwerkelijk wordt geplaatst en dat het niet wordt verduisterd (Gent, 2 januari 1996,

262.

ZELFSTANDIGE

SPRAKELIJKHEID
SLACHTOFFER

BANKAGENT

(GEEN)

R.W. 1998-99, 118).

Ð GEEN

AANGESTELDE

Ð SCHIJNMANDAAT Ð KWADE

Ð BANKIERSAANTROUW

VAN

HET

Ð In de besproken periode kwam de rechtspraak in een aantal

gevallen op grond van de voorliggende feiten echter tot de conclusie dat aan
de voorwaarden van de leer van het schijnmandaat niet was voldaan omwille
van de kwade trouw in hoofde van het slachtoffer.
Ð Zo oordeelde het Hof van Beroep te Gent in een uitgebreid en degelijk
gemotiveerd arrest dat de theorie van het schijnmandaat drie elementen
impliceert, m.n.: (i) de schijnvertegenwoordiger dient de schijn verwekt
te hebben om voor rekening van zijn opdrachtgever te zijn opgetreden;
(ii) de schijnbare toestand dient aan de opdrachtgever toe te rekenen zijn,
en (iii) de schadelijdende derde moet te goeder trouw gehandeld hebben.
In casu was deze laatste voorwaarde evenwel niet vervuld. Benadeelde
derden die met de agent handelden konden slechts te goeder trouw
geweest zijn indien zij niet wisten en evenmin behoorden te weten wat
de ware toedracht van de zaak was. Het feit dat de schadelijdende derde
in casu niet als mededader van de schuldige werd vervolgd, was volgens
het Hof irrelevant voor de beoordeling van de goede trouw van eerstgenoemde. Daarentegen was de verlokking om voor beleggingen een
hogere dan de normale rente te verkrijgen en de verzekering om Ð in
strijd met de heersende wetgeving Ð aan de roerende voorheffing te

1969

ontsnappen daar waar de gebruikelijke bankdocumenten in verband met
de bewuste belegging niet van de bank uitgingen, volgens het Hof wel
significant voor het bestaan van kwade trouw in hoofde van het slachtoffer (Gent, 27 maart 1992,

T. Not. 1993, 198, noot Bouckaert, F. Zie ook
T.B.H., 1993, 366, noot).

en vergelijk: Brussel, 22 januari 1992,

1.3.2.3. Handeling in de uitoefening van de functies
AANGESTELDE Ð MISBRUIK

263.
HEID

VAN FUNCTIE

Ð BANKIERSAANSPRAKELIJK-

Ð ALGEMEEN Ð Luidens artikel 1384, lid 3 B.W. worden de aanstellers

vermoed aansprakelijk te zijn voor de schade veroorzaakt door hun aangestelden ,,in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben''. Luidens vaste
cassatierechtspraak is het daartoe voldoende dat de daad: (i) tijdens de duur
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van de bediening werd gepleegd, en (ii) ermee, al weze het slechts onrechtstreeks en occasioneel, in verband staat. Is aan beide voorwaarden voldaan,
dan wordt de aangestelde geacht in de uitoefening van zijn functie te hebben

J.L.M.B. 1990, 75; R.C.J.B. 1992,
Les limites de la responsabiliteÂ du commettant pour
abus de fonction de son preÂposeÂ''). Het gevolg van deze ruime interpretatie is
dat, indien aan voormelde voorwaarden is voldaan, de aansteller zelfs aansprakelijk is in geval van misbruik van functie door de aangestelde, d.i. in de
gehandeld (Bv. Cass., 26 oktober 1989,
216, noot Dalcq, C., ,,

gevallen waar de aangestelde zijn functie of de middelen die de aansteller
hem ter beschikking heeft gesteld, gebruikt voor persoonlijke doeleinden die
vreemd zijn aan de door de aansteller gegeven opdracht.
264.

Deze principes werden ook in de besproken periode in de rechtspraak

toegepast. In het geval dat aan de beoordeling van het Hof van Beroep van
Gent voorlag, liet een kantoorhouder zijn clie
È nten geloven dat de hen
voorgestelde operaties gebeurden binnen het kader van de werking van de
bank. Zij ontvingen immers tijdens de normale werkuren van de kantoorhouder in diens kantoor een formulier van de bank waardoor zij in de waan
gebracht werden dat hun geld daadwerkelijk bij de bank belegd werd. Het
Hof was in casu dan ook van mening dat de door deze kantoorhouder
gepleegde oplichtingen gebeurden tijdens zijn bediening als kantoorhouder
en ermee verband hielden aangezien hij zijn functie of de middelen die de
bank hem daartoe ter beschikking stelde, misbruikte voor persoonlijke doel-

T.B.H. 1997, 795, noot Buyle, J.-P. en Thunis,
T.G.R. 1997, 13; R.W. 1998-99, 193, noot. Zie ook: Gent, 27 maart 1992,
T. Not. 1993, 198, noot Bouckaert, F.).
einden (Gent, 19 januari 1996,
X.;

265.

Ook het Hof van Beroep te Antwerpen had voordien reeds onderstreept

dat de termen ,,in de bediening'' in artikel 1384, lid 3 B.W., ruim geõÈnterpreteerd dienden te worden. De werknemer wordt bijgevolg geacht in de
uitoefening van zijn functie te hebben gehandeld, indien de onrechtmatige
daad werd verricht tijdens de bediening en ze ermee verband houdt. Het is
evenwel niet vereist dat de onrechtmatige daad tot de bediening zelf van de

1970

aangestelde zou behoren. Ingeval van misbruik van functie door een aangestelde, blijft diens aansteller aansprakelijk indien de aangestelde van zijn
functie of van de middelen die zijn aansteller hem ter beschikking stelt,
gebruik maakt voor persoonlijke doeleinden die vreemd zijn aan de door de

A.J.T. 1994-95,
Over art. 1384, derde alinea B.W.''. Zie ook en
vgl.: Brussel, 27 september 1990, R.G.A.R. 1992, nr. 11.961; Luik, 13 november 1990, R.G.A.R. 1993, nr. 12.217; Dirix, E., ,,Aansprakelijkheid van
en voor hulppersonen'', in: Storme, M. (ed.), Recht halen uit aansprakelijkheid, Gent, Mys & Breesch, 1994, 341 e.v.).

aansteller gegeven opdracht (Antwerpen, 15 februari 1995,
443, noot Ballon, G.-L., ,,

266.

AANGESTELDE Ð MISBRUIK VAN FUNCTIE Ð GEEN BANKIERSAANSPRAKE-

LIJKHEID

Ð Slechts indien aan drie cumulatieve voorwaarden voldaan is, zal
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de aansteller toch geen aansprakelijkheid op grond van artikel 1384, lid 3
B.W. kunnen oplopen. Dit is m.n. het geval wanneer de aangestelde gehandeld heeft: (i) zonder de toestemming van de aansteller, (ii) ter nastreving
van louter persoonlijke doeleinden, en (iii) buiten zijn functie. Deze beginselen werden in de besproken periode bevestigd door het Hof van Beroep van
Brussel. Het Hof bevestigde immers dat een aansteller slechts aan zijn
aansprakelijkheid kan ontsnappen voor de schade welke aangericht werd
door zijn aangestelden in de bediening waartoe hij hen gebezigd heeft,
wanneer hij aantoont dat de aangestelde handelde zonder toelating, buiten
zijn opdracht en betreffende feiten vreemd aan zijn opdracht (Brussel,

A.J.T. 1995-96, 225, noot Wylleman, B., ,,Artikel 1384,
3de lid B.W., het misbruik van functie door de aangestelde en de kennis van
dit misbruik in hoofde van het slachtoffer''; T. Not. 1996, 115, noot).

27 maart 1995,

267.

AANGESTELDE Ð MISBRUIK

OFFER

VAN FUNCTIE

Ð KENNIS

VAN HET SLACHT-

Ð Omtrent de mogelijke impact op de aansprakelijkheid van de

aansteller van de kennis die de benadeelde derde had of moest hebben van
het misbruik van functie, heeft het Hof van Cassatie de laatste jaren evenwel
tegenstrijdige standpunten ingenomen (Zie m.n.: Cass., 6 december 1937,
Pas. 1937, I, 370; Cass. 26 oktober 1989, R.C.J.B. 1992, 216, noot Dalcq, C.,

Â du commettant pour abus de fonction de son
,,Les limites de la responsabilite
preÂposeÂ''; J.L.M.B. 1990, 75; Cass., 4 november 1993, J.T. 1994, 231; R.W.
1995-96, 268; Cass., 11 maart 1994, J.T. 1994, 611, noot Dalcq, C., ,,L'incidence de la faute de la victime en matieÁre d'abus de fonctions du preÂposeÂ:
des arreÃts qui se suivent et ne se ressemblent pas'' Zie hierover o.m.: Jager,
N., ,,Kritische bedenkingen bij de aansprakelijkheid van de aansteller in
geval van misbruik van functie van aangestelde: een stand van zaken na de
cassatiearresten van 26 oktober 1989, 4 november 1993 en 11 maart 1994'',
R.W. 1996-1997, 174; Wylleman, B., o.c., 229-231).
268.

Terzake verwees het Hof van Beroep te Brussel in voormeld arrest van

27 maart 1995 uitdrukkelijk naar het cassatiearrest van 26 oktober 1989

1971

(

ibidem) door te stellen dat de objectief bestaande band tussen de functie en

de uitgevoerde handeling verdwijnt wanneer de derde wist of had moeten
weten dat de aangestelde buiten zijn functie handelde. Aldus werd de bankier
in casu niet aansprakelijk gesteld op basis van artikel 1384, lid 3 B.W.
vermits het slachtoffer van de oplichting gepleegd door de aangestelde van
de bank (verduistering van de aangetrokken deposito's), gelet op de omstandigheden, wist of had moeten weten dat de aangestelde buiten zijn functie
handelde. Volgens het Hof kon het slachtoffer in casu geen onwetendheid
voorwenden, noch een verschoonbare dwaling inroepen omdat uit de feiten
bleek dat met zijn medeweten gelden in het buitenland belastingvrij werden
belegd, er vermoed kon worden dat de toevertrouwde fondsen in een onregelmatig beleggingscircuit terechtkwamen, de rente abnormaal hoog was,
hij geen rekeninguittreksels ontving en hij mee verhuisde met de aange-
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stelde-oplichter wanneer deze in een ander bankfiliaal ging werken. Ook het
feit dat het hier ging om een ervaren belegger, in wiens hoofde meer kennis
kon worden verwacht, speelde hierbij een rol (Brussel, 27 maart 1995,

ibidem).

De annotator van deze beslissing wijst evenwel terecht op de

mogelijke onverenigbaarheid van dit arrest met het cassatiearrest van
11 maart 1994 waarin o.m. gesteld werd dat, zelfs wanneer het slachtoffer
het misbruik van functie kende of diende te kennen, dit nooit tot volledige

J.T. 1994, 611,
L'incidence de la faute de la victime en matieÁre d'abus de
fonctions du preÂposeÂ: des arreÃts qui se suivent et ne se ressemblent pas'').
exoneratie van de aansteller kan leiden (Cass., 11 maart 1994,
noot Dalcq, C., ,,

269.

AANGESTELDE Ð GEEN HOEDANIGHEID VAN AANGESTELDE Ð GEEN AAN-

SPRAKELIJKHEID VAN DE BANK

Ð KANTOORDIRECTEUR Ð BELEGGINGSADVIES

Ð In een op dit punt bekritiseerbaar arrest van het Hof van Beroep te Gent
van 23 mei 1997 werd tenslotte geoordeeld dat een kredietinstelling geen
fout trof voor het beleggingsadvies dat haar aangestelde, een kantoordirecteur, verleende aan een klant waarmee hij familiebanden had, aangezien die
kantoordirecteur hierbij slechts optrad als familielid, doch geenszins als
aangestelde van de kredietinstelling. Volgens het Hof was dit des te meer
het geval vermits de kantoordirecteur de interne bevoegdheden die hij als
kantoordirecteur bezat, overtrad (Gent, 23 mei 1997,
noot Tison, M.;

T.B.H.

Bank Fin. 1997, 662,

1998, 248). Samen met de annotator van deze

beslissing kan inderdaad de vraag gesteld worden of er in casu nog wel
sprake was van een zuiver familiale adviesrelatie aangezien het betrokken
familielid precies zijn bankverrichtingen afhandelde door tussenkomst van
de betrokken kantoordirecteur die derhalve minstens gedeeltelijk handelde
als aangestelde van de bank. Over de in dit arrest aan de orde zijnde
problematiek van het beleggingsadvies zal hierna nog teruggekomen worden
(zie infra).

1972

1.3.2.4. De begane fout is de oorzaak van de door de clie
Ènt geleden schade
270.

AANGESTELDE Ð OORZAKELIJK

VERBAND TUSSEN FOUT EN SCHADE

Ð In

een geval dat aan de beoordeling van de Rechtbank van Eerste Aanleg te
Brugge werd voorgelegd, werd geoordeeld dat de bankier op grond van
art. 1384, lid 3 B.W. aansprakelijk kon gesteld worden voor de door haar
aangestelde begane fout, wanneer deze naar aanleiding van de ondertekening
van een onderhandse verkoopovereenkomst opzichtens de contractspartijen
ten onrechte liet uitschijnen dat een volledige financiering zou worden
verkregen, terwijl hij zich vooraf niet afdoende had ingelicht, de gevraagde
som niet duidelijk was bepaald en bovendien nagelaten werd om dienaangaande volledige zekerheid te verkrijgen. Deze fout veroorzaakte mee de
schade opzichtens e
Âe
Ân van deze contractspartijen die daardoor niet betaald
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werd door de andere contractspartij (Rb. Brugge, 17 januari 1995,
1996-97, 1065).

R.W.

1.4. Tegenstelbaarheid en rechtsgeldigheid van bankreglementen
1.4.1. A l g e m e e n
271.

BANKREGLEMENTEN Ð ALGEMEEN Ð In de besproken periode is een

duidelijke toename vast te stellen van gepubliceerde rechtspraak met betrekking tot de door de bankier gehanteerde reglementen en vooral met betrekking tot hun tegenstelbaarheid ten opzichte van de clie
È nt. Daarnaast verschenen tijdens deze periode terzake ook enkele doctrinale bijdragen (o.m.:

Âlicats des reÁglements geÂneÂraux des opeÂrations de
Linsmeau, J., ,,Points de
banque'', in: Droits bancaire, cambiaire et financier, Linsmeau, J. (ed.),
nr. 24, Formation Permanente CUP, Luik, 1998, 101-142; Buyle, J.-P., ,,Le
reÁglement geÂneÂral des opeÂrations du banquier et son opposabiliteÂ au client
en droit belge'', Bulletin Droit & Banque, 1997, p. 19-22; Sergysels, A., ,,Les
clauses de modification unilateÂrale dans les conditions geÂneÂrales bancaires'', Bank Fin. 1996, 493-499; Byttebier, K., ,,Algemene bankvoorwaarden
en girale betaalinstrumenten'', in: Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen bank en consument, Centrum voor beroepsvervolmaking in
de rechten, Antwerps juristencongres, Antwerpen, Maklu, 1994, p. 255-312.
Zie eveneens in het algemeen omtrent de tegenstelbaarheid van standaardbedingen: Kruithof, R., Bocken, H., De Ly, F. en De Temmerman, B.,
,,

Overzicht van rechtspraak (1981-1992). Verbintenissen'', T.P.R.,

1994,

(p. 171), p. 268 e.v., nr. 66 e.v.).
1.4.2. T e g e n s t e l b a a r h e i d

Ð TEGENWERPELIJK-

272.

ALGEMEEN

HEID

Ð AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING Ð In een recent arrest van het Hof

REGLEMENT DER BANKVERRICHTINGEN

van Beroep te Brussel werd geoordeeld dat wanneer een bankier een beding
in zijn algemeen reglement der verrichtingen inroept waardoor zijn aansprakelijkheid wordt beperkt, dit beding tegenwerpelijk dient te zijn aan de clie
Ènt

1973

jegens wie het wordt ingeroepen (Brussel, 27 juni 1997,

T.B.H. 1998, 806,

noot Buyle, J.-P. en Delierneux, M.). Voordien had ook de Rechtbank van

Eerste Aanleg van Brussel geoordeeld dat een beding dat ten voordele van de
bank een aansprakelijkheidsexoneratie inhoudt en voorkomt in een latere
versie van de algemene voorwaarden, aan de titularis van een rekening niet
tegenstelbaar is wanneer deze de nieuwe voorwaarden en dus ook het nieuwe
beding niet aanvaard heeft (Rb. Brussel, 11 februari 1994,
1052. Zie ook infra).

273.

ALGEMEEN

HEID

Ð KENNISNAME Ð STIJLCLAUSULE Ð GEBREK

REGLEMENT DER BANKVERRICHTINGEN

J.L.M.B. 1994,

Ð TEGENWERPELIJK-

AAN PROTEST

Ð In de

besproken periode konden een aantal instemmende uitspraken genoteerd
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worden m.b.t. de bancaire praktijk die erin bestaat om de tegenstelbaarheid
van algemene voorwaarden opzichtens de clie
Ènt te verzekeren via de ondertekening door laatstgenoemde van een stijlclausule in de eigenlijke overeenkomst (bv. bij de opening van een rekening) waarin hij erkend een exemplaar
van deze voorwaarden ontvangen te hebben en akkoord te gaan met de
inhoud daarvan. Zo preciseerde het Hof van Beroep te Gent dat, door het
ondertekenen van een verklaring waarbij clie
Ènten erkenden een exemplaar
van de ,,Algemene Regeling van de Bankverrichtingen'' ontvangen te hebben en de toepassing van deze bepalingen op al hun verrichtingen te aanvaarden, deze clie
Ènten niet langer konden voorhouden van deze algemene
regeling geen kennis te hebben. De omstandigheid dat zij die verklaring
automatisch hadden onderschreven en hierbij nalieten om de bepalingen van
dit reglement daadwerkelijk te lezen, deed hieraan volgens het Hof niets af
(Gent, 23 mei 1997,

Bank Fin. 1997, 662, noot Tison, M.; T.B.H. 1998, 248).

Het Hof van Beroep te Brussel sloot zich hierbij volledig aan in het kader van

een betwisting naar aanleiding van een diefstal van eurocheques. Het Hof
voegde hier nog aan toe dat de clie
Ènt zich niet op zijn eigen fout kan
beroepen wanneer hij naliet daadwerkelijk kennis te nemen van het reglement alvorens zijn handtekening te plaatsen onder voormelde stijlclausule
(Brussel, 11 september 1995,

274.

Bank Fin. 1995, 605).

Ook de Rechtbank van Koophandel te Luik zat op dezelfde golflengte

door te stellen dat de algemene voorwaarden tegenwerpelijk zijn aan een
clie
Ènt die erkende een exemplaar daarvan ontvangen te hebben bij de
opening van een rekening die onderworpen is aan dit reglement. De Rechtbank voegde hier nog aan toe dat hetzelfde geldt voor de latere wijzigingen
aan dit reglement mits die betekend werden aan de clie
Ènt en deze naliet
daarop te reageren (Kh. Luik, 18 december 1996,

T.B.H. 1997, 755, noot

Buyle, J.-P. en Delierneux, M.). Voordien had ook de Rechtbank van Koophandel te Brussel reeds in die zin geoordeeld door te stellen dat een clie
Ènt

zich niet kon beroepen op zijn eigen onvoorzichtigheid of lichtzinnigheid
wanneer hij enerzijds naliet om kennis te nemen van het algemeen reglement, en hij anderzijds, bij de wijziging van de aan zijn rekening verbonden

1974

ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van het reglement betreffende
deze rekening ... en bevestigt het te aanvaarden'' en ,,Door het document van
opening van de rekening te ondertekenen, heeft (de klant) aanvaard dat het
reglement betreffende deze rekening op de door hem geopende rekening van
toepassing is.'' (Kh. Brussel, 6 december 1996, T.B.H. 1997 (weergave
Buyle, J.-P.), 61 Ð Zie eveneens: Rb. Brussel, 15 mei 1997, J.T. 1997,
618; Jaarboek Handelspraktijken & Mededinging 1997, 1998, 222). Ook de
faciliteiten, zijn handtekening plaatste onder de vermelding: ,,

Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper stelde dat een algemeen reglement
tegenstelbaar is aan de clie
Ènt die bij de opening van diens rekening ver-

klaarde daarvan een exemplaar ontvangen te hebben en zonder voorbehoud
instemde met alle beschikkingen van dit reglement (Rb. Ieper, 5 februari
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1991,

T. Not., 1994, p. 76).

1.4.3. R e c h t s g e l d i g h e i d v a n b e d i n g e n
275.

ALGEMEEN

REGLEMENT DER VERRICHTINGEN

Ð BEDING

VAN WIJZIGING.

Ð Het Hof van Beroep van Gent oordeelde dat een bankier in zijn algemeen
reglement kan bepalen dat hij het recht heeft om deze algemene voorwaarden
te wijzigen mits hij deze wijzigingen (en meer specifiek de wijzigingen aan
de rentevoeten) aan de rekeninghouders ter kennis bracht hetzij schriftelijk,
o.m. per brief, per rondschrijven of door vermelding op de rekeninguittreksels, hetzij door mededeling of aanplakking, hetzij door publicaties of
advertenties in kranten. In casu was echter niet voldaan aan deze voorwaarde
aangezien de bankier slechts een intern schrijven kon voorleggen ter rechtvaardiging van de gewijzigde debetrentevoet. Bijgevolg werd de conventioneel bepaalde rentevoet als niet-tegenwerpelijk terzijde geschoven ten voor-

T.B.H. 1998, 848,
1994, J.L.M.B. 1994, 1052 en Kh. Brussel, 3 november 1992, T.B.H. 1993,

dele van de wettelijke rentevoet (Gent, 24 december 1997,

noot Buyle, J.-P. en Delierneux, M. In dezelfde zin: Rb.Brussel, 11 februari
992, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.). Het Hof van Beroep van Brussel
voegde hier nog aan toe dat, zelfs wanneer een bankier Ð krachtens een
uitdrukkelijke clausule in zijn algemeen reglement Ð het recht heeft om dit
reglement e
Âe
Ânzijdig te wijzigen, een dergelijke wijziging slechts gevolgen
kan hebben voor de toekomst (Brussel, 27 juni 1997,

T.B.H. 1998, 806, met

kritische noot van Buyle, J.-P. en Delierneux, M. die wijzen op een mogelijke strijdigheid van een dergelijk beding met de arts. 1108 en 1129 B.W.,
o

o

o

alsmede met de arts. 32, 2 , 32, 4 en 32, 9 W.H.P.C. Ð Zie ook over deze

o.c., 493-499; Corbisier, I., ,,La validiteÂ de la
clause de reÂvision unilateÂrale des taux d'inteÂreÃts en Europe'', Revue des
affaires europeÂennes 1993, 27 e.v. en de kritische commentaar van Linsmeau, J., o.c., 114; Van Acker, C., ,,De wet betreffende de handelspraktijken
en de voorlichting en bescherming van de consument en de financieÈle
diensten'', in: FinancieÈel recht tussen oud en nieuw, Gent, Maklu, 1996,
problematiek: Sergysels, A.,

491 e.v.).

1975

ALGEMEEN

276.

BETSALDO
HEID

REGLEMENT DER VERRICHTINGEN

Ð EENZIJDIGE

Ð AFSLUITING

Ð INTERESTBEDING Ð DE-

VASTSTELLING DOOR DE BANK

VAN REKENING-COURANT

Ð TEGENSTELBAAR-

Ð Over de rechtsgeldigheid en

de principie
Èle tegenstelbaarheid aan de clie
Ènt van interestbedingen ingeval
van debetstanden in rekening, werden in de besproken periode enkele
beslissingen gewezen (Zie ook in het algemeen m.b.t. de bancaire interesten:

Bank en interesten'',
T. Vred., maart-april 1995, Brugge, Die Keure met daarin o.m. bijdragen
van: Demuynck, I., ,,De gereglementeerde intresten inzake kredietovereenkomsten'', T. Vred., 1995, p. 67-95 en Kileste, P. en Caluwaerts, M., ,,Les
inteÂreÃts bancaires'', T. Vred., 1995, p. 122-129):

de verschillende bijdragen in het themanummer, ,,

Zo was de Rechtbank van Eerste Aanleg van Brussel in een vonnis van
15 mei 1997 van oordeel dat clausules van een algemeen reglement die, ten
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laste van de rekeninghouders, de bankier toelaten voordeel te halen uit een
materie
Èle vergissing en de inhouding mogelijk maken van een conventionele
interest (in casu: 18%) en boeterenten (in casu: 4% 's jaars) ingeval van een
debetsaldo op hun rekening, op grond van artikel 32, 15

o

W.H.P.C. nietig

zijn wanneer deze clausules niet bepalen dat de bank van haar kant een
schadeloosstelling van dezelfde orde zal moeten betalen aan de rekeninghouder die het slachtoffer werd van een materie
Èle vergissing van de bank

(Rb. Brussel, 15 mei 1997, J.T. 1997, 618; Jaarboek Handelspraktijken &
Mededinging 1997, 1998, 220 Ð Vgl. met Rb. Brussel, 5 mei 1995, T.B.B.R.
1996, 156, alwaar een interestbeding in de algemene voorwaarden van een

kaskrediet dat onderworpen was aan willekeurige interestschommelingen die
alleen aan het oordeel van de bank overgelaten werden en dat geen enkele
verwijzing inhield naar nauwkeurige, gemakkelijk toegankelijke, externe
criteria die onafhankelijk waren van de wil van de kredietverstrekker, door
diezelfde Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel op grond van artikel 1129
B.W. nietig werd verklaard. De intrestvoet die dan vervolgens wel toegepast
kon worden, was volgens de Rechtbank, op grond van art. 1134, lid 1 B.W.,
gelijk aan de aanvankelijk tussen de partijen overeengekomen intrestvoet).
De meerderheid van de rechtspraak binnen de besproken periode weerhield
evenwel de principie
È le rechtsgeldigheid en de tegenstelbaarheid van conventionele debetrentebedingen die eenzijdig vastgesteld en gewijzigd worden door de bankier, op voorwaarde evenwel: (i) dat de interestvoet redelijk
is en aan de hand van objectieve (economische) criteria (bv. de interbancaire
BIBOR-interestvoet) bepaald kan worden; (ii) dat de bankier te goeder trouw
handelt; en (iii) dat een eventuele wijziging voorafgaandelijk en op een
volledige en duidelijke wijze ter kennis wordt gebracht van de clie
Ènt die ze
(minstens impliciet, maar wel zeker) dient te aanvaarden (Zie eveneens o.m.:

Les fluctuations du loyer de l'argent'', in: Droit bancaire et
financier au Grand-DucheÂ du Luxembourg, II, Larcier, Brussel, 1994, 833):
Buyle, J.-P., ,,

Ð Aldus stelde het Hof van Beroep te Brussel dat de in algemene bankvoorwaarden voorziene conventionele en veranderlijke debetrentevoet
(in casu: 22, 80%) toegepast kon worden, zelfs nadat de rekening-courant

1976

werd afgesloten. Deze veranderlijke rentevoet werd in casu rechtsgeldig
bevonden en kon niet als zuiver potestatief langs de zijde van de bank
beschouwd worden, aangezien de partijen het principe van de veranderlijkheid uitdrukkelijk hadden aanvaard en vermits de bepaling van de
rentevoet niet berustte op een zuiver arbitraire en discriminerende beslissing van de bank, maar essentieel op de interbancaire BIBOR-rentevoet
op drie maand welke zelf bepaald wordt door de internationale rentevoeten en de politiek van de Nationale Bank van Belgie
È (Brussel,

T.B.H. 1996, 1032, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.
ditzelfde Hof van Beroep te Brussel. Zie ook: Abraham, J.-P., ,,La
formation des taux d'inteÂreÃts en Belgique, le point de vue eÂconomique'',
T. Vred. 1995, 60. Vgl. eveneens met: Luik, 25 mei 1993, T.B.H. 1994,
8 september 1995,

die eveneens verwijzen naar andere niet-gepubliceerde rechtspraak van
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1066, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X. waarin, naar aanleiding van een
opgezegde kredietopening in rekening-courant, door het Hof werd ge-

steld dat de conventioneel bepaalde rentevoet van de moratoire interesten
(welke dienen tot vergoeding van de door de schuldeiser geleden schade
wegens het verlies van het gebruik van zijn kapitaal tijdens de periode
van niet-betaling), hoger mocht zijn dan de wettelijke rentevoet (van
artikel 1153 B.W. mag inderdaad conventioneel afgeweken worden) en
door de bankier mocht gewijzigd worden. Bij toepassing van dezelfde
conventionele grondslag werden in casu ook een commissiebeding (ter
vergoeding van de door de bank bewezen diensten), een vergoedend
schadebeding (tot dekking van de kosten die de bankier maakte bij de
inning van zijn schuldvorderingen), alsmede een beding waarin gesteld
werd dat de opzegging van het krediet noch de rentevoeten, noch het
bedrag van de commissies wijzigde, geldig bevonden).
Met deze rechtspraak ging het Hof van Beroep te Brussel duidelijk in
tegen eerdere rechtspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel
waarin gesteld werd dat de handhaving van de bij overeenkomst bepaalde
debetinteresten, bij toepassing van de arts.

1129, 1174 en 1154 B.W.,

niet langer gerechtvaardigd was na het afsluiten van de rekening-courant.
In dat geval kon slechts de wettelijke rentevoet toegepast worden conform artikel 1153 B.W. (Rb. Nijvel, 19 april 1994,

T.B.H. 1994, 1070 met

kritische noot van Buyle, J.-P. en Thunis, X. Ð Zie in dezelfde zin: Rb.

T.B.B.R. 1995, 143; Rb. Nijvel, 17 november 1992,
T.B.B.R. 1993, 179 waar de conventionele clausules telkens als zuiver
Nijvel, 4 mei 1993,

potestatief werden beschouwd vermits zij door de bankier eenzijdig

gewijzigd konden worden Ð Zie eveneens: Vred. Tubeke, 16 maart

T. Vred. 1994, 56). Niettemin heeft deze Nijvelse rechtspraak
Verviers, 27 juni 1997, J.L.M.B. 1998, 431).
1993,

recent nog navolging gekend in het kader van een zichtrekening (Vred.

Ð Ook het Hof van Beroep te Antwerpen oordeelde dat wanneer een
algemeen bankreglement de verschuldigde debetrentevoet bepaalt, deze
conventionele rentevoet (in casu: 19, 75%), veeleer dan de wettelijke

1977

rentevoet van 8%, moest worden toegepast op het openstaand debetsaldo
na afsluiting van de rekening-courant-verhouding omwille van de bindende kracht van het reglement en dit tot volledige terugbetaling van het
debetsaldo. Slechts bij afwezigheid van dergelijke conventionele regeling, zal voormelde wettelijke intrestvoet kunnen gelden (Antwerpen,
31 mei 1994,

T. Not. 1997, 26. In dezelfde zin, wat dit laatste punt betreft:
T. Vred. 1994, 56).

Vred. Tubeke, 16 maart 1993,

Ð Ook de lagere rechtspraak spoorde in de besproken periode grotendeels
gelijk met voormelde gunstige rechtspraak van de Hoven van Beroep van
Brussel en Antwerpen:
Aldus mocht volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg te Kortrijk een
clausule in een algemeen reglement bepalen dat de debetrentevoet die
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door een bank aangerekend wordt ingeval van niet-toegelaten overschrijdingen, gelijk is aan 22, 80% per jaar. Deze rentevoet stemt overeen met
de gebruiken in de banksector. Deze clausule mag bovendien bepalen dat
deze rentevoet eenzijdig door de bank mag worden vastgesteld en dat hij
ter kennis wordt gebracht van de clie
Ènt door aanplakking in de lokalen
van de bank of via een persbericht. De aanvaarding van die rentevoet
door de clie
Ènt kan volgens de Rechtbank blijken uit diens gebrek aan
reactie binnen een relatief korte tijd na de ontvangst van de rekeninguittreksels die de debetrentevoet vermelden en toepassen (Rb. Kortrijk,

T.B.H. 1995, 1008, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.
80% aanvaardde, zie: Buyle, J.-P. en Thunis, X., o.c., p. 1013, nr. 3,
11 oktober 1994,

Ð Voor andere (onuitgegeven) rechtspraak die de interestvoet van 22,
voetnoot 9).

De Rechtbank van Koophandel van Turnhout was eveneens van mening
dat een rekeninghouder de gegrondheid van zijn debetstand tegenover

in tempore non
suspecto akkoord had verklaard met deze debetstand, (ii) hij een aanzijn bankier niet meer kon betwisten wanneer: (i) hij zich

vraag indiende tot het verkrijgen van een bijkomende lening, (iii) hij zich

bereid verklaarde deze debetstand aan te zuiveren, en (iv) zijn rekeninguittreksels nooit heeft geprotesteerd. Het feit dat de rekeninghouder
bovendien het algemeen reglement van de bank aanvaardde, tegen de
ingebrekestelling van de bank niet protesteerde en zich tegen het daaropvolgende beslag van de bank niet verzette, impliceerde volgens de
Rechtbank van Eerste Aanleg te Turnhout dat hij met de afrekening
van de bank akkoord ging en dat de conventioneel bepaalde debetrentevoet van 15% per jaar kon toegepast worden (Rb. Turnhout, 5 oktober
1993,

T. Not. 1994, 86; T.B.B.R. 1995 (verkort), 143).

Tenslotte werd onderstreept dat de partijen bij een rekeningovereenkomst op geldige wijze kunnen overeenkomen dat de bank de debetrentevoet eenzijdig vaststelt. Telkens de debetrente in rekening wordt
gebracht, vereist de uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten
evenwel dat de bankier aan zijn clie
Ènt meedeelt welke rentevoet werkelijk wordt toegepast (bv. door middel van de rekeninguittreksels). In casu

1978

gebeurde dit echter niet (de clie
Ènt ontving slechts een rekeninguittreksel
waarin noch de toegepaste interestvoet, noch de berekeningswijze van
het globaal bedrag werden hernomen). Krachtens art. 1152 B.W. kunnen
de partijen voor de moratoire intresten een hogere rentevoet overeenkomen dan de wettelijke rentevoet (Kh. Ieper, 5 december 1994,

T.B.H.

1995, 1010, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.; Rb. Nijvel, 18 februari 1993,

T.B.H. 1994, 1064, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X).
277.

ALGEMEEN

DINGSBEDING

REGLEMENT DER VERRICHTINGEN

Ð RECHTSGELDIG

VERZEN-

Ð CHEQUE Ð Een beding dat bepaalt dat de bank de docu-

menten (in casu ging het om cheques) die haar zijn toevertrouwd, ter incasso
mag verzenden op de wijze die zij het meest geschikt acht, kon op zich
rechtsgeldig beschouwd worden en legde volgens de Rechtbank van Koop-
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handel te Luik de keuze van de verzendingswijze volledig bij de bank (Kh.
Luik, 18 december 1996,

278.

ALGEMEEN

PERKEND BEDING

T.B.H. 1997, 755, noot).

REGLEMENT DER VERRICHTINGEN

Ð AANSPRAKELIJKHEIDSBE-

Ð OVERSCHRIJVING Ð HANDTEKENINGCONTROLE Ð Het Hof

van Beroep te Brussel zag geen graten in een clausule waarin enerzijds
gesteld werd dat de bank slechts verplicht was om over te gaan tot een
vergelijking tussen het specimen van de handtekening van de titularis en
deze die daadwerkelijk op het overschrijvingsformulier voorkwam en anderzijds dat de bank slechts aansprakelijk gesteld kon worden in geval van
een zware fout. Een dergelijke clausule was volgens het Hof niet strijdig met
art. 1239 B.W., noch kon zij gekwalificeerd worden als een ongeoorloofd

A.J.T. 1997-98, 258, noot MorOver de aansprakelijkheid van de bank voor het uitvoeren van een
vervalst overschrijvingsorder''). In dit kader besliste de Rechtbank van
exoneratiebeding (Brussel, 25 maart 1997,
tier, E., ,,

Koophandel van Brussel ook dat, niettegenstaande de uitvoering van een
overschrijvingsopdracht waarop een valse handtekening werd aangebracht of
waarvan de vermeldingen vervalst werden, niet tegenwerpelijk is aan de
titularis van de rekening (zie ook infra), dat de bankier zich wel conventioneel mag bevrijden van zijn terugbetalingsverplichting op voorwaarde evenwel dat dit exoneratiebeding effectief ter kennis van de clie
Ènt werd gebracht
en dat dit beding het werkelijke voorwerp van de verplichting tot verificatie
waaraan de bank onderworpen is inzake betalingsorders, niet wegneemt.
Beide voorwaarden waren in casu evenwel niet voorhanden (Kh. Brussel,
3 november 1992,

279.

ALGEMEEN

PERKEND BEDING

T.B.H. 1993, 992, noot Buyle, J.-P en Thunis, X.).

REGLEMENT DER VERRICHTINGEN

Ð ONDERZOEK

Ð AANSPRAKELIJKHEIDSBE-

IDENTITEIT BEZOEKERS KOFFERZAAL

Ð De

exoneratieclausule in een algemeen reglement die bepaalde dat de bank niet
aansprakelijk kon gesteld worden voor de maatregelen tot onderzoek van de
identiteit en de rechten van de bezoekers van een kofferzaal, werd door de
Rechtbank van Koophandel geldig bevonden. Dit zou slechts anders zijn

1979

ingeval van bedrog of opzettelijke fout in hoofde van de bank, doch hiervan
was in casu geen sprake (Kh. Leuven, 16 mei 1995,
97, noot Ballon, G.-L.).

280.

ALGEMEEN

PERKEND BEDING

REGLEMENT DER VERRICHTINGEN

D.A.O.R. 1995, afl. 35,

Ð AANSPRAKELIJKHEIDSBE-

Ð HANDELSINLICHTINGEN Ð Niettegenstaande de bank die

op verzoek van haar clie
Ènt handelsinlichtingen verschaft, betreffende de
juistheid daarvan slechts een inspanningsverbintenis op zich neemt (zie
ook infra), zal een exoneratiebeding dienaangaande niet geoorloofd zijn
wanneer hierdoor, mede gelet op de aard van de inlichtingen en de geringe
kostprijs, elke betekenis aan de overeenkomst tot het verstrekken van inlichtingen wordt ontnomen (Antwerpen, 2 mei 1995,
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281.

ALGEMEEN

REGLEMENT DER VERRICHTINGEN

(COMPTE COLLECTIF)
BETALING

Ð GEEN

R.W. 1996-97, 302).

Ð MEERVOUDIGE

WEDERZIJDSE VOLMACHT

REKENING

Ð ONVERSCHULDIGDE

Ð De Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen oordeelde dat

wanneer het algemeen reglement de rekeninghouder verplicht om de bank

onmiddellijk op de hoogte te brengen van elke fout die hij vaststelt in
verrichtingen of in documenten en instrumenten die hem bezorgd zijn'', deze
,,

rekeninghouder dan verplicht is om aan de bank te signaleren dat de door

hem verrichte opnames van een meervoudige rekening, welke geopend werd
op naam van meerdere co-titularissen die elkaar geen wederzijdse volmacht
gaven, niet door de andere mederekeninghouder werden bekrachtigd. Conform dit algemeen reglement kon de bank ambtshalve op ieder ogenblik de
fouten van haar diensten en van de remitterende instelling te verbeteren.
Bijgevolg had de bank het recht om, in geval van uitbetaling aan e
Âe
Ân
rekeninghouder zonder toestemming van de andere rekeninghouder, de rekening tegen te boeken door terugstorting van de ten onrechte geõÈnde bedragen.
De rekeninghouder die deze bedragen zoals door de bank tegengeboekt, ten
onrechte had geõÈnd, diende deze bedragen vervolgens aan de bank terug te
betalen (Rb. Antwerpen, 8 november 1993,

282.
DO

T. Not. 1994, 83).

KREDIETVOORWAARDEN Ð BETWISTING

AFREKENING

Ð BETALING

SAL-

Ð Het Hof van Beroep te Antwerpen zag geen graten in een clausule in

een kredietovereenkomst waarin werd bepaald dat een betwisting door een
kredietnemer met betrekking tot de afrekening van de bank, niet van aard kon
zijn om de betaling van het saldo uit te stellen, behoudens het recht op
terugvordering achteraf door de kredietnemer in geval van vergissing door de
bank. Zulk beding kwam volgens het Hof neer op een geoorloofd beding

T. Not. 1994,
Het `boekenbeding' en de parate executie'').

,,eerst betalen, dan praten'' (Antwerpen, 22 december 1992,
379, noot Dirix, E., ,,

283.

ALGEMEEN

REGLEMENT DER VERRICHTINGEN

ONTVANGST VAN REKENINGUITTREKSELS

Ð GEBREK

AAN PROTEST BIJ

Ð BEWIJS Ð De rechtsgeldigheid van

de in de praktijk vaak voorkomende clausules in algemene bankreglementen

1980

waarbij de bankier zijn clie
Ènten oplegt om, op straffe van stilzwijgende
aanvaarding van de daarin opgenomen verrichtingen binnen een bepaalde
termijn na ontvangst van de rekeninguittreksels te protesteren, werd in de
besproken periode in de rechtspraak doorgaans gunstig onthaald.
Aldus oordeelde het Hof van Beroep te Brussel recentelijk dat wanneer de
rekeninghouder nalaat om, conform de algemene bankvoorwaarden, klachten of opmerkingen te formuleren betreffende bepaalde bankverrichtingen
binnen de afgesproken termijn van dertig dagen na de verrichting of na de
verzending van de rekeninguittreksels die ze vaststellen, hij meer dan e
Âe
Ân
jaar na de feiten geen protest meer kan uitbrengen. Deze verrichtingen
worden dan geacht aanvaard te zijn door de rekeninghouder (Brussel,

A.J.T. 1998-99, 675 met instemmende noot
De tegenwerpelijkheid van bankvoorwaarden''. Zie
ook in dezelfde zin: Kh. Brussel, 27 april 1992, T.B.H. 1993, 157, noot
Buyle, J.-P.en Thunis, X.; Kh. Brussel, 3 april 1990, T.B.H. 1992, 62, noot
Regout-Masson, M.; Rb. Ieper, 5 februari 1991, T. Not., 1994, p. 76).
16

september

1998,

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

van Blommaert, D., ,,

Voordien had de Rechtbank van Koophandel te Brussel, niettegenstaande ze
de rechtsgeldigheid ervan wel (impliciet) aannam, zich echter veel terughoudender getoond bij de interpretatie van de draagwijdte van een beding in
de algemene voorwaarden van de bank waarin gesteld werd dat de clie
Ènt de
verplichting had om vergissingen welke door hem vastgesteld werden naar
aanleiding van de toezending van rekeninguittreksels, onmiddellijk aan de
bank te signaleren. Volgens de Rechtbank bevestigde dit beding het gebrek
aan bewijswaarde van (zelfs niet-geprotesteerde) rekeninguittreksels tegen
de client. Bovendien werd daarin in casu niet expliciet gesteld dat de clie
Ènt
de verplichting had om Ð op straffe van (impliciete) aanvaarding Ð vergissingen in de rekeninguittreksels na te gaan en vast te stellen vanaf de
ontvangst ervan. De Rechtbank was tevens van oordeel dat het betrokken
beding op grond van artikel 1162 B.W. restrictief geõÈnterpreteerd diende te
worden in het voordeel van de clie
Ènt die zich verbond in het licht van een
algemeen reglement uitgaande van een professioneel inzake bankverrichtingen (Kh. Brussel, 24 juni 1992,
Thunis, X.).

T.B.H. 1993, 987, noot Buyle, J.-P. en

1.4.4. B e d i n g e n v a n e e n h e i d v a n r e k e n i n g e n
compensatiebedingen
284.

BEDINGEN

VAN EENHEID VAN REKENING

Ð COMPENSATIEBEDINGEN Ð

BEGRIP Ð RECHTSGELDIGHEID Ð TEGENWERPELIJKHEID Ð Er dient een
onderscheid gemaakt te worden tussen beide bedingen:

.

Bedingen van eenheid van rekening (,,une clause d'unite
Â'') vormen een
voorbeeld van conventionele compensatie. Hierbij bedingen de banken dat
alle op naam van eenzelfde titularis geopende rekeningen bij een bank,
niettegenstaande ze materieel van elkaar losstaan en ongeacht hun munt,
hun aard of (interest-)modaliteiten, moeten worden beschouwd als louter

1981

boekhoudkundige (en niet juridische) onderdelen of subrekeningen van
e
Âe
Ân en dezelfde rekening-courant. Al die sub-rekeningen die een eenheid
vormen, zullen derhalve slechts aanleiding kunnen geven tot e
Âe
Ân schuld of
e
Âe
Ân schuldvordering vermits er slechts e
Âe
Ân globale rekening-courant is
(Zie ook: Merchiers, Y., Colle, Ph. en Dambre, M.,

.

o.c., p. 923, nr. 154).

Bij compensatie- of fusiebedingen (,,une clause de fusion'' of ,,une clause
de compensation renforce
Âe'') wordt het de banken conventioneel toegelaten om de verschillende debet- en creditsaldi van diverse juridisch
onafhankelijke rekeningen die eenzelfde titularis bij een bank heeft,
middels conventioneel bedongen samenhang onderling te compenseren.
Doorgaans werken deze bedingen aanvullend of suppletief ten opzichte
van bedingen van eenheid van rekening: wanneer komt vast te staan dat er
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geen eenheid van rekening is en de rekeningen derhalve geen boekhoudkundige onderverdelingen, maar wel juridisch zelfstandige rekeningen
vormen, dan kan er toepassing gemaakt worden van compensatiebedingen
(Zie ook: Merchiers, Y., Colle, Ph. en Dambre, M.,

285.

o.c., p. 923, nr. 155).

Een duidelijke meerderheid binnen de rechtsleer aanvaardt vandaag dat

zulke bedingen tegenwerpelijk zijn aan andere samenlopende schuldeisers op
voorwaarde dat de bedongen ,,eenheid'' bij bedingen van eenheid van rekening steun vindt in de realiteit (en zij dus uit de feiten, de gedragingen en de wil
van de partijen blijkt) en de compensatiebedingen geen kunstmatige samenhang of connexiteit doen ontstaan tussen de wederzijdse schuldvorderingen die
moeten beantwoorden aan de realiteit van de verhouding tussen de partijen en
de economie van de overeenkomst die tussen hen bestaat. Bovendien mag er
geen fraude of bedriegelijk oogmerk voorhanden zijn (Zie binnen de be-

Zekerheidsrechten, in:
Beginselen van Belgisch privaatrecht, Van Gerven, W. en Dillemans, R.
(eds.), XII, Antwerpen, Story-Scientia, 1996, p. 322, nr. 532; Stranart, A.Ãt bancaire'', R.P.D.B., CompleÂment VIII, 1995, (p. 798),
M., ,,La saisie-arre
Ã reteÂs reÂelles traditionnelles. DeÂveloppements reÂcents'',
nr. 191 e.v. en ,,Les su
Ã reteÂs, 1992, Eds. du Jeune Barreau, Brussel, 1992, 75-77;
in: Le droit des su
Verbeke, A., ,,Rechtsmiddelen van schuldeisers'', in: Schuldeisers en ondernemingen in moeilijkheden, Vlaams Pleitgenootschap bij de Balie te Brussel
(ed.), Kalmthout, Biblo, 1994, (p. 11), p. 64-65, nr. 94; Van Ommeslaghe, P.,
Ã reteÂs nouvelles issues de la pratique. DeÂveloppements reÂcents'', in: Le
,,Les su
droit des suÃreteÂs, Eds. du Jeune Barreau, Brussel, 1992, 405; Dirix, E. en
Broeckx, K., Beslag, in: A.P.R., Brussel, Story-Scientia, 1992, p. 340, nr. 661;
Âorie geÂneÂrale du concours des creÂanciers en droit belge,
Gregoire, M., The
Brussel, Bruylant, 1992, p. 227 e.v., nr. 329 e.v. Zie hierover eveneens: Biver,
Â de comptes Ð Conventions de compensation'', in:
J., ,,Conventions d'unicite
Droit bancaire et financier au Grand-DucheÂ de Luxembourg, II, Brussel,
Âdit uniciteÂ de comptes
Larcier, 1994, 807-820; Ledoux, J.-L., ,,Ouverture de cre
compensation'', in: La comptabiliteÂ notariale, Brussel, 1993, 245 Ð Zie
ook: Merchiers, Y., Colle, Ph. en Dambre, M., o.c., p. 923-924, nr. 156).
sproken periode, o.m.: Dirix, E. en De Corte, R.,

1982

286.

Voormeld doctrinaal standpunt heeft binnen besproken periode ook

navolging gekregen in enkele rechterlijke beslissingen. Zo oordeelde de
beslagrechter te Brussel dat compensatiebedingen die conventioneel een
band van verknochtheid smeden tussen het geheel van wederzijdse schulden
en schuldvorderingen die bestaan tussen de partijen, tegenstelbaar zijn aan de
beslaglegger (Beslagr. Brussel, 20 november 1997,

T.B.H. 1998, 796, met

(instemmende) noot Buyle, J.-P. en Delierneux, M.). Volgens de Rechtbank
van Koophandel te Dendermonde kon een bank het creditsaldo van een
rekening-courant conventioneel compenseren met haar schuldvorderingen
in het kader van een investeringskrediet. De kredietverlening in het kader van

het investeringskrediet en de rekening-courant-verhouding tussen de partijen
waaraan ook bepaalde kasfaciliteiten waren gekoppeld, pasten volgens de
Rechtbank in een groter geheel van samenhangende verbintenissen tussen de
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bankier en de clie
Ènt (Kh. Dendermonde, 6 mei 1996,

T.G.R., 1997, 32). Ook

de Rechtbank van Koophandel te Luik was van mening dat een clausule van

eenheid van rekeningen bedongen vo
Âo
Â r de samenloop gecree
Èerd door de
neerlegging van de aanvraag tot gerechtelijk akkoord (oude wetgeving),
tegenstelbaar was aan derden. Zij was tevens van mening dat de afsluiting
van een rekening-courant tengevolge van de aanvraag van het gerechtelijk
akkoord slechts een mogelijkheid was voor de bank. De neerlegging van het
verzoekschrift kon derhalve Ð onder het vroegere recht en volgens de
rechtbank Ð geen aanleiding geven tot een automatische bee
Èindiging van
de rekening-courant (Kh. Luik, 31 januari 1995,

T.B.H. 1996, 1028, noot

Buyle, J.-P. en Thunis, X. Ð Zie eveneens in de zin van rechtsgeldigheid en

tegenwerpelijkheid van dergelijke bedingen: Kh. Charleroi, 8 september

1993, J.L.M.B., 1995, 1626, met (kritische) noot van Parmentier, C., ,,Faillite
et compensation'' (inzake een stilzwijgend ,,beding van ondeelbaarheid''
tussen de vordering van een sportclub voor de verhuring van een business
seat en de vordering van het hurende bedrijf voor ten behoeve van deze
sportclub uitgevoerde werken) en Kh. Charleroi, 11 juni 1991,
1993, 180).

287.

J.L.M.B.,

Ook de zgn. ,,ondeelbaarheidsclausules'' in consortiumovereenkom-

sten bij tijdelijke verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid die strekken tot
de ondeelbaarheid van de rekeningen tussen de partners, werden, in navolging van de vroegere cassatierechtspraak (Bv. Cass., 28 februari 1985,

T.B.H. 1985, 377), tegenwerpelijk geacht omdat zij een objectieve en dus
niet-kunstmatige grondslag vinden in de aard en de strekking van de consortiumovereenkomsten tussen de vennoten (Luik, 22 oktober 1991, R.P.S.,
1992, 112, noot 't Kint, F.; J.L.M.B., 1992, 1419 Ð Zie ook: Dirix, E. en De
Corte, R., o.c., p. 322-323, nr. 533; Gregoire, M., o.c., p. 215-227, nrs. 322328; Stranart, A.-M., o.c., 1995, p. 870 e.v., nrs. 201 e.v.).
288.

Uiteraard blijft de tegenstelbaarheidsbeoordeling van dergelijke bedin-

gen een prerogatief van de feitenrechter. Deze kan de tegenstelbaarheid

1983

ervan toch weigeren wanneer niet voldaan wordt aan voormelde doctrinale
basisregels. Aldus oordeelde de Rechtbank van Koophandel te Gent recentelijk dat, niettegenstaande de conventionele schuldvergelijking na het ontstaan van samenloop principieel mogelijk is tussen wederzijdse schulden op
voorwaarde dat deze een nauwe samenhang vertonen, betalingen van derden
op de zichtrekening van een gefailleerde niet gecompenseerd kunnen worden
met de openstaande schuldvordering van de bankier voortvloeiend uit een
eerder toegestaan kaskrediet, bij gebreke aan de vereiste nauwe samenhang
(Kh. Gent, 25 juni 1998,

T.B.H., 1999, 348). Zo werd ook de conventionele

compensatie tussen de schuld uit een lening op afbetaling van een clie
Ènt en

het creditsaldo op de bankrekeningen van dezelfde clie
Ènt geweigerd op grond
van de overweging dat de opening van een rekening geen voorwaarde was
voor de toekenning van de lening zodat beide verrichtingen niet als e
Âe
Ân
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contractueel geheel met eenzelfde economische finaliteit konden beschouwd
worden (Kh. Namen, 21 december 1995,
24 maart 1995,

289.

BEDINGEN

AFZONDERLIJK

J.L.M.B., 1995, 1218).

J.L.M.B., 1996, 1225 Ð Vgl. Luik,

ÂE
Â NHEID VAN REKENING
VAN E

Ð COMPENSATIEBEDINGEN Ð

JURIDISCH STATUUT VAN DE SUB-REKENINGEN

Ð Wanneer e
Âe
Ân

van voormelde subrekeningen een afzonderlijk juridisch statuut heeft, zal
een conventioneel bedongen eenheid van rekening of compensatie evenwel
niet mogelijk zijn. Dit is bv. het geval wanneer dit statuut uit de wet voortvloeit.
Een voorbeeld daarvan vinden we terug in een vonnis van de Rechtbank van
Koophandel te Brussel waarin gesteld werd dat de algemene bankvoorwaarden die schuldvergelijking tussen verschillende rekeningen van de vennootschap mogelijk maakten, de bank evenwel nog niet het recht konden geven
om tot schuldvergelijking over te gaan met de gelden welke geplaatst werden

bis, lid 5 Venn.W. (Kh.
T.B.H., 1999, 45, noot Van Hooghten, P., ,,Over

op een bijzondere rekening in de zin van artikel 29
Brussel, 24 november 1997,

de bijzondere rekening'').

Een ander voorbeeld is de notarie
Èle rubriek- of vento
Ã se-rekening waarop de
notaris gelden, die hij voor rekening van een derde heeft ontvangen, onder
een afzonderlijke rubriek op een bijzondere rekening bij een openbare of
particuliere instelling dient te storten (zie ook infra). Bemerk echter dat
bedingen van eenheid van rekening en compensatiebedingen zoals die conventioneel werden overeengekomen met de notaris, wel kunnen worden
toegepast op notarie
Èle kantoor -of studierekeningen die op naam van die
notaris geopend worden en die juridisch tot diens vermogen behoren. Aldus
oordeelde het Hof van Beroep te Antwerpen dat er door de bank rechtsgeldig
toepassing kon gemaakt worden van zulke bedingen tussen een studierekening en een prive
Â-rekening van eenzelfde notaris (Antwerpen, 20 april 1993,

Rev. Not. B., 1993, 454. Zie ook de weergave bij: Lanoye, ,,Beslag onder
derden op kwaliteits-/derdenrekeningen'', in: Inzake kwaliteit. De kwaliteitsof derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht, Dirix, E. en Vries1984

endorp, R.D. (red.), Antwerpen-Deventer, Kluwer, 1998, p. 105), p. 117,

Derdenbeslag op notarisrekeningen'', in: Zekerheden, beslag en faillissementsrecht in de notarieÈle
praktijk, Gent, die Keure, 1998, (p. 193), p. 211, nr. 21, voetnoot 50; Lanoye,
L., ,,Knelpunten in verband met (bank)rekening, (euro)cheque en overschrijving'', in: Handels- economisch en financieÈel recht, Storme, M., Wymeersch,
voetnoot 33; Lanoye, L. en De Meuleneere, I., ,,

E. en Braeckmans, H. (eds.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1994-95,
Gent, 1995, (p. 409), p. 417, nr. 9; Verbeke, A., m.m.v. De Corte, R. en

Recente ontwikkelingen inzake voorrechten, hypotheken en andere zekerheden, Gent, Mys & Breesch, 1994, p. 107, nr. 178).
Peeters, I.,

290.

CONVENTIONELE

WET VAN 22

MAART

SCHULDVERGELIJKING TUSSEN KREDIETINSTELLINGEN

Ð

1993 Ð Merk tenslotte nog op dat overeenkomsten van
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schuldvergelijking tussen kredietinstellingen onderling (of tussen kredietinstellingen en clearinginstellingen) door artikel 157 van de Wet van 22 maart

B.S., 19 april 1993,
B.S., 2 juni 1993 en 4 juni 1993), ingeval van (faillissements-)samenloop

1993 op het statuut en het toezicht op kredietinstellingen (
err.

eveneens als tegenwerpelijk beschouwd worden aan de concurrente schuldeisers (Zie over deze bepaling en de verschillende netting- en clearingsys-

Le renouveau de la compensation:
Clearing et Netting'', Bank Fin., 1994, maart en i.h.b. Simonart, V., ,,Le
clearing et le netting Ð Notions fondamentales'', Bank Fin., 1994, 121-133;
Devos, D., ,,Le netting en droit belge'', Bank Fin., 1994, 162-173; Dasesse,
M., ,,Netting at risk?'', B.J.I.B.F.L., 1995, 18-24. Zie eveneens kort bij:
Geinger, H., Van Buggenhout, C. en Van Heuverswyn, C., ,,Overzicht van
rechtspraak. Het faillissement en het gerechtelijk akkoord (1990-1995)'',
T.P.R., 1996, (p. 909), p. 1015, nr. 128; Verbeke, A., o.c., p. 65, nr. 95).
temen uitgebreid in het themanummer: ,,

2.

Bankrekeningen

2.1. Algemeen
291.

BANKREKENING Ð ALGEMEEN Ð OPENING Ð INFORMATIEVERZAMELING

Ð Volgens de Rechtbank van Koophandel te Brussel dient een bankier bij de
opening van een rekening enkel de identiteit en de woonplaats van de nieuwe
clie
Ènt na te trekken aan de hand van een officieel en origineel identiteitsbewijs (cfr. artikel 4 van de Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het
gebruik van het financie
Èle stelsel voor het witwassen van geld (

B.S. 9 februari

1993)). In beginsel dienen noch het beroep, noch de zakelijkheid, noch de

achtbaarheid, noch de bancaire referenties van de nieuwe clie
Ènt, of Ð indien
het een handelaar betreft Ð, de B.T.W.- en handelsregisternummers, onderzocht te worden. De Rechtbank voegde hier in haar uitgebreid gemotiveerd
vonnis evenwel nog aan toe dat de bank tijdens het functioneren van de
rekening wel de regelmatigheid van de werking van de in haar boeken
aangehouden rekening moet nagaan (teneinde bv. tijdig een witwas-operatie
te kunnen vaststellen), zonder zich evenwel met de door de clie
Ènt gedane

1985

T.B.H. 1998, 784,
La
responsabiliteÂ professionnelle des banquiers dans l'eÂtablissement et l'utilisation de documents'', Rev. dr. U.L.B. 1992, 145-174).
verrichtingen te bemoeien (Kh. Brussel, 5 september 1997,

noot Buyle, J.-P. en Delierneux, M. Zie ook: Buyle, J.-P. en Willems, A., ,,

292.

BANKREKENING Ð ALGEMEEN Ð OPNEMING AAN HET LOKET Ð FRAUDE

Ð CONTROLEVERPLICHTING VAN DE BANKIER Ð De zaak die werd voorgelegd
aan de beoordeling van de Vrederechter te Florennes betrof een vordering tot
terugbetaling van twee onrechtmatige opnemingen in specie
È n van de zichtrekening van een clie
Ènt welke het slachtoffer werd van een diefstal van zijn
bank- en identiteitskaart. In het geval dat voorlag bleek dat de betrokken
bankier weliswaar aan zijn bedienden de instructie had gegeven om steeds de
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identiteitskaart te vragen van onbekenden die opnemingen wensen te doen,
doch dat die bankier daarbij blijkbaar had nagelaten om hen mede te delen
dat de aldus getoonde identiteitskaarten niet mochten worden vastgehouden
met de duim op de foto. Uit de feiten bleek dat de twee opnemingen welke
werden verricht, gebeurden door een persoon die niet alleen beweerde niet de
houder van de rekening te zijn, maar ook op de meest formele manier bewees
dat hij die hoedanigheid niet bezat. In die omstandigheden diende volgens de
Vrederechter geen onderzoek gevoerd te worden naar de beweerde grove

aangezien het oorzakelijk verband tussen die
nalatigheid en het nadeel teniet werd gedaan door de ongewone gulheid
waarvan de bank blijk gaf in het uitdelen van gelden die haar door haar
clieÈnten worden toevertrouwd'' (Vred. Florennes, 17 februari 1998, Journ.
proc. 1998, afl. 347, 31, noot Toussaint, P.).
nalatigheid van de bankier ,,

293.

BANKREKENING Ð ALGEMEEN Ð WEIGERING VAN DE BANK TOT VRIJGAVE

TEGOEDEN

Ð GEEN

VOORSCHOTTEN

MOGELIJKHEID TOT EIS IN KORT GEDING

Ð TOEKENNING

Ð Een schadeclaim in kort geding van een titularis van een

spaarrekening gebaseerd op het beweerdelijk rechtsmisbruik waaraan de
bankier zich schuldig zou hebben gemaakt, werd door de Brusselse kort
geding-rechter verworpen. Volgens de Voorzitter was het feit dat de bank
zou geweigerd hebben om spaargelden aan die titularis van de spaarrekening
vrij te geven als gevolg van het informeel verzet van de curator van een
vennootschap waarvan die rekeninghouder bestuurder was, niet van die aard
dat deze betwisting in kort geding kon worden behandeld. Aangezien de
voorzitter in kort geding wel bevoegd is om een uitspraak bij voorraad te
doen wanneer de zaak hoogdringend is en de schuld niet kan worden betwist,
kan hij niettemin voorschotten toekennen aan de schuldeiser indien die
bewijst dat diens financie
Èle toestand dermate is aangetast dat er op korte
termijn geen beterschap verwacht kon worden. Er dient evenwel aannemelijk
gemaakt te worden dat de schuld vaststaat en dat redelijkerwijze verwacht
kan worden dat de bodemrechter de rechter in kort geding niet in het ongelijk
zal stellen. Indien men evenwel in gebreke blijft om te bewijzen dat de
schade die men stelt geleden te hebben, het gevolg is van het aan de bank

1986

toegerekende foutief handelen, dan kan zulke eis niet worden ingewilligd. In
casu werd er evenwel geen veroordeling van deze clie
Ènt wegens tergend en
roekeloos geding uitgesproken, zelfs niet wanneer achteraf bleek dat het een
onderzoeksrechter was die de spaargelden bij de bank had geblokkeerd (Vz.
Rb. Brussel (kort ged.), 25 september 1996,
1997, 227).

294.

T. Not. 1997, 397; T.B.B.R.

BANKREKENING Ð ALGEMEEN Ð REKENINGUITTREKSEL Ð GEBREK AAN

PROTEST

Ð Hoger werd reeds stilgestaan bij de vraag naar de rechtsgeldig-

heid van de in de praktijk vaak voorkomende clausules in algemene bankreglementen waarbij de bankier zijn clie
Ènten oplegt om, op straffe van
stilzwijgende aanvaarding van de daarin opgenomen verrichtingen, binnen
een bepaalde termijn na de ontvangst van de rekeninguittreksels te protes-
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teren (zie supra).
Op de vraag of het uitblijven van enig protest van een clie
Ènt aan wie een
rekeninguittreksel werd gericht binnen een redelijke termijn na de ontvangst
ervan, automatisch tot gevolg heeft dat dit rekeninguittreksel niet meer kan
worden betwist, los van het bestaan van dergelijke clausules, werd in de
besproken periode doorgaans bevestigend geantwoord door de rechtspraak in
de mate dat er uit de feiten blijkt dat het daadwerkelijk om een omstandig
stilzwijgen gaat:
Aldus werd recentelijk beslist dat de rekeninghouder, bij gebrek aan enig
protest binnen een redelijke termijn na de ontvangst van een rekeninguittreksel (in casu werd er slechts geprotesteerd na meer dan 12 jaar (!)), wordt
vermoed de verrichtingen op zijn rekening, zoals die werden uitgevoerd door
diens lasthebber, te hebben goedgekeurd of bekrachtigd. Het principe van de
uitvoering te goeder trouw van overeenkomsten impliceert volgens de Rechtbank van Koophandel van Brussel in hoofde van de houder van een bankrekening immers de plicht om tijdig inlichtingen in te winnen over de
bewegingen op deze rekening, vooral wanneer deze, zonder enige beperking,
in beweging gezet kon worden door een lasthebber. Het principe van de
uitvoering te goeder trouw belet dat de rekeninghouder zich op zijn eigen
nalatigheid kan beroepen om een laattijdig protest te rechtvaardigen vermits
de rekeninguittreksels door de bank geadresseerd waren aan het adres dat hij
zelf had opgegeven (Kh. Brussel, 23 april 1996,

T.B.H.

1997, 737 met

instemmende noot Buyle, J.-P. en Delierneux, M.). Eerder had diezelfde
Rechtbank van Koophandel beslist dat het meer dan een jaar wachten
vanwege die clie
È nt-handelaar om te protesteren tegen een verrichting, de
aanvaarding ervan impliceerde (Kh. Brussel, 21 maart 1994,

T.B.H., 1995,

p. 1014, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X. Ð Zie eveneens met analogische
verwijzing naar en toepassing van de geldende beginselen van aanvaarding
en protest binnen een redelijke termijn na de ontvangst van facturen: Kh.
Hasselt, 28 mei 1996,

R.W.,

1998-99, p. 1468 (protest 14 maanden na
Á

ontvangst van het rekeninguittreksel); Rb. Turnhout, 5 oktober 1993,

T.B.B.R., 1995, p. 143 (het niet-protesteren van rekeninguittreksels impli1987

ceert naar analogie met de factuur Ð de aanvaarding van de inhoud ervan, in
die zin dat zij geacht worden de juiste weergave te zijn van deze verrichtingen en geen vergissingen te bevatten). Zie eveneens instemmend voor wat
handelaars betreft, maar terughoudend inzake niet-handelaren: Dirix, E.
en Ballon, G.L.,
nrs. 169 en 170).

Factuur,

in: A.P.R., Gent, Story-Scientia, 1992, p. 94,

In dit kader valt ook nog een genuanceerd vonnis van de Rechtbank van
Eerste Aanleg te Charleroi te signaleren waarin gesteld werd dat wanneer een
bank aan twee clie
Ènten een domicilie
Èringsnummer toekent dat hetzelfde is
als dat van een andere clie
Ènt, zij uiteraard een contractuele fout begaat in het
raam van haar opdracht om de domicilie
Èringsopdracht (correct) uit te voeren.
Zulks belet evenwel niet dat de slachtoffers, die hun rekening gedurende
bijna dertien jaar (!) hebben laten debiteren en nalieten om kennis te nemen
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van hun rekeninguittreksels of op zijn minst geen enkel nazicht hebben
gedaan van de verrichtingen op hun rekening, een houding aannamen die
kennelijk in strijd was met die van normaal voorzichtige en zorgvuldige
personen. Niettegenstaande de fout van de slachtoffers op grond van de
equivalentieleer in se
Á geen oorzaak van vrijwaring van aansprakelijkheid van
de bank uitmaakt, dient de aansprakelijkheid toch te worden gedeeld wanneer de fouten van de bank en van de slachtoffers gezamenlijk het schadegeval hebben veroorzaakt. Gelet op de belangrijkheid van de respectievelijke
fouten werd in casu de helft van het schadegeval ten laste van de slachtoffers
gelegd (Rb. Charleroi, 13 september 1995,

T.B.B.R. 1997, 325).

2.2. Soorten rekeningen
295.

SOORTEN

REKENING

REKENINGEN

Ð INBRENG

Ð OPRICHTING

IN GELD

VENNOOTSCHAP

Ð BIJZONDERE

Ð SCHULDVERGELIJKING Ð In een recent

vonnis benadrukte de Rechtbank van Koophandel te Brussel de eigen aard

bis, lid 5 Venn.W. ten name

van de rekening welke overeenkomstig artikel 29

van de vennootschap in oprichting geopend dient te worden. Overeenkomstig het zesde lid van deze bepaling worden de gelden op deze bijzondere
rekening

uitsluitend

ter

beschikking

gehouden

van

de

op

te

richten

vennootschap. Over die rekening kan bovendien alleen beschikt worden
door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden (Kh.
Brussel, 24 november 1997,

de bijzondere rekening'').
296.

SOORTEN

REKENINGEN

T.B.H., 1999, 45, noot Van Hooghten, P., ,,Over

Ð BOUWGESCHIL Ð GEBLOKKEERDE

GEOPEND OP GEZAMENLIJKE NAAM VAN AANNEMER EN ARCHITECT

REKENING

Ð In het raam

van een bouwgeschil werd door de bouwheer een betwist bedrag op een
,,geblokkeerde'' rekening gestort. Deze rekening werd geopend op de gezamenlijke naam van de aannemer en de architect. Het Hof van Beroep te
Brussel was van mening dat, gelet op de strekking van de afspraken tussen de
partijen, de bouwheer als gerechtigde van dit rekeningtegoed kon gelden en
dat deze storting als een bewaargeving beschouwd diende te worden. Bijge-

1988

volg kon de bank die over een schuldvordering beschikte opzichtens de
aannemer, de afgifte van de op deze rekening gestorte gelden niet verhin-

R.W. 1998-99, 18, noot Ð Zie ook de
Kwaliteitsrekeningen: algemene inleiding en toepassingsgevallen'', in: Inzake kwaliteit. De kwaliteits- of derdenrekening
naar Belgisch en Nederlands recht, Dirix, E. en Vriesendorp, R.D. (red.),
deren (Brussel, 16 oktober 1996,

weergave bij: Dirix, E., ,,

Kluwer, Antwerpen-Deventer, 1998, (3), 16).

297.

SOORTEN

REKENINGEN

Ð KWALITEITSREKENING Ð FAILLISSEMENT Ð

Indien een rekening werd geopend door een schuldeiser die hierbij optrad als
lasthebber van een groep banken-schuldeisers met het oog op het ontvangen
van betalingen van een gefailleerde schuldenaar en de latere evenredige
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verdeling ervan onder hen, dan diende deze rekening volgens het Hof van
Beroep te Antwerpen beschouwd te worden als een kwaliteitsrekening.
Bijgevolg konden de stortingen op deze rekening van deze schuldenaar tot
aflossing van zijn schulden, niet vallen in diens failliete boedel. De aanspraken van de curator op de gelden van deze rekening werden dan ook
afgewezen (Antwerpen, 13 februari 1996,
weergave bij: Dirix, E.,

298.

o.c., 15-16).

R.W. 1997-98, 610. Zie ook de

Zie eveneens voor de talrijke recente rechtsleer m.b.t. kwaliteitsreke-

Inzake kwaliteit. De kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht, Dirix, E. en Vriesendorp, R.D.
(red.), Antwerpen-Deventer, Kluwer, 1998, 229p. ; Lanoye, L. en De Meuleneere, I., ,,Derdenbeslag op notarisrekeningen'', in: Zekerheden, beslagen faillissementsrecht in de notarieÈle praktijk, Koninklijke Federatie van
Belgische Notarissen, Gent, die Keure, 1998, 193-222; Lanoye, L., ,,Kwaliteitsrekeningen praktische toepassing: derdenrekening notarissen'', in: De
trust en de fiduciaire overeenkomst. Practische implicaties, Herbots, J. en
Philippe, D. (eds.), Brussel, Bruylant, 1997, 199-211; Dirix, E., ,,La proprieÂteÂ fiduciaire, outil de gestion. Les comptes rubriqueÂs et qualitatifs'', in:
De trust en de fiduciaire overeenkomst. Practische implicaties, Herbots, J. en
Philippe, D. (eds.), Brussel, Bruylant, 1997, 175-191; Dirix, E., ,,Les comptes
rubriqueÂs et qualitatifs'', in: Le trust et la fiducie, Brussel, 1997, 174Âs et qualitatifs'', T.P.R.
191; Dirix, E., ,,Les comptes bancaires rubrique
1996, p. 71-89; Lanoye, L., ,,Knelpunten in verband met (bank)rekening.
(Euro)cheque en overschrijving'', in: Handels- Economisch en FinancieÈel
recht, Storme, M., Wymeersch, E., Braeckmans, H. (eds.), Postuniversitaire
cyclus Willy Delva 1994-1995, Gent, Mys & Breesch, 1995, 409 e.v.;
Lanoye, L., ,,Beslag onder derden op een (bank)rekening'', in: Liber amicorum Marcel Briers, Gent, 1993, 285-293; Dirix, E., ,,Actuele trends in
de zakelijke zekerheidsrechten'', in: Het zakenrecht: absoluut niet een
rustig bezit, Antwerpen, 1992, 10, nrs. 11-13 Ð Zie eveneens: Swennen,
H., ,,Trustachtige rechtsfiguren in Belgie
È'', T.P.R., 1992, 1114, nr. 14; De
Corte, R. en Verbeke, A., ,,Recente ontwikkelingen inzake zakelijke zekerningen: de overige bijdragen in:

1989

heidsrechten, andere zekerheidsmechanismen met zakelijke werking en eigendom tot zekerheid'', in: G.I.D.S.-Over zekerheden, Gent, 1993, nr. 4, p. 17,
nr. 42.
299.

SOORTEN

KANTOOR-

REKENINGEN

Ð OPRICHTING

OF STUDIEREKENING

Ð GEEN

VENNOOTSCHAP

RUBRIEKREKENING

Ð NOTARIS Ð
Ð Het Hof van

Beroep te Antwerpen onderstreepte dat wanneer een client zijn notaris belast
met het bewaren van fondsen welke bestemd zijn om een lening toe te
kennen aan een vennootschap in oprichting, deze notaris dan geenszins
handelt als lasthebber van deze vennootschap, maar wel als lasthebber van
zijn client. Deze gelden werden door de notaris gestort op zijn kantoor- of
studierekening met vermelding van de oorsprong van de fondsen. Deze
vermelding kon volgens het Hof van deze kantoorrekening nog geen (zelfs
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collectieve) rubriek- of vento
Ã se-rekening maken die als een wettelijk voorbeeld van een kwaliteitsrekening beschouwd kan worden. Deze vermelding
verhinderde volgens het Hof bijgevolg geenszins de vermenging met de
verschillende andere sommen welke gestort werden op dezelfde kantoorrekening, noch het verlies van hun individualiteit. De beroepsrechter stelde
derhalve dat deze fondsen juridisch daadwerkelijk tot het vermogen van de
notaris behoorden zodat deze daarover mocht beschikken (Antwerpen,

Rev. Not. B., 1993, 454 Ð Zie ook bij: Lanoye, ,,Beslag
onder derden op kwaliteits-/derdenrekeningen'', in: Inzake kwaliteit. De
kwaliteits- of derdenrekening naar Belgisch en Nederlands recht, Dirix, E.
en Vriesendorp, R.D. (red.), Antwerpen-Deventer, Kluwer, 1998, (105), 117,
voetnoot 33; Lanoye, L. en De Meuleneere, I., ,,Derdenbeslag op notarisrekeningen'', in: Zekerheden, beslag en faillissementsrecht in de notarieÈle
praktijk, Gent, die Keure, 1998, (p. 193), p. 211, nr. 21, voetnoot 50; Lanoye,
L., ,,Knelpunten in verband met (bank)rekening. (Euro)cheque en overschrijving'', in: Handels- Economisch en Financieel recht, Storme,
20 april 1993,

M., Wymeersch, E., Braeckmans, H. (eds.), Postuniversitaire cyclus Willy
Delva 1994-1995, Gent, Mys & Breesch, 1995, (409 e.v.), 418, voetnoot 27;

Recente ontwikkelingen
inzake voorrechten, hypotheken en andere zekerheden, Gent, Mys &
Breesch, 1994, p. 107, nr. 178; De Corte, R. en Verbeke, A., Zekerheden,
Verbeke, A., m.m.v. De Corte, R. en Peeters, I.,

Gent, 1994, afl.8/9, p. 14, nr. 40. Voor andere commentaren inzake notarie
Èle

rubriek- en kantoorrekeningen, kan hier verwezen worden naar voormelde
rechtsleer m.b.t. kwaliteitsrekeningen).
300.

SOORTEN

EENZIJDIGE

REKENINGEN

OPZEGGING

Ð GEZAMENLIJKE

REKENING (COMPTE JOINT)

Ð

Ð Niettegenstaande het een Luxemburgse uitspraak

betreft, verdient een arrest van het Luxemburgse Hof van Cassatie van 13 juli
1995 m.b.t. de zgn. gezamenlijke rekening (,,compte joint'') enige nadere
aandacht vermits de gehanteerde concepten grotendeels analoog zijn aan
diewelke eveneens bestaan in het Belgisch recht en deze Luxemburgse
rechtspraak mogelijks navolging zou kunnen krijgen in de tot op heden
terzake onbestaande Belgische rechtspraak. Er weze aan herinnerd dat

1990

een gezamenlijke rekening het bestaan impliceert van aktieve hoofdelijkheid tussen de verschillende titularissen, hetgeen tot gevolg heeft dat elke
titularis alleen het volledig saldo van de rekening kan opeisen (cfr. art. 1197
B.W.).
In voormeld arrest stelde het Hof van Cassatie van Luxemburg dat contracten
met successieve uitvoering zonder termijn, op grond van het (naar Belgisch
recht overigens identieke) artikel 1134, al. 2 B.W., steeds eenzijdig opzegbaar zijn door elk van de partijen. Volgens het Hof kon een gezamenlijke
rekening waarvoor geen enkele termijn voorzien werd, als een dergelijk
contract beschouwd worden. Deze rekening is derhalve steeds herroepbaar
door beide partijen. Indien deze herroeping, als wilsuiting van e
Âe
Ân van de
rekeninghouders, zich dan voordoet, wordt de gezamenlijke rekening die
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beheerst wordt door de principes van de aktieve hoofdelijkheid, omgezet in
een gewone onverdeelde rekening zonder aktieve hoofdelijkheid. De aangetekende brief waarmee de notaris-vereffenaar van een nalatenschap, die
tevens de gevolmachtigde was van de erfgenaam van e
Âe
Ân van de medehouders van de bankrekening, de blokkering van deze rekening gevorderd
had op de dag van het overlijden, diende volgens het Hof beschouwd te
worden als: (i) de opzegging door hem van de aktieve hoofdelijkheid eigen
aan een gezamenlijke rekening, en als (ii) de omzetting van de gezamenlijke
rekening in een onverdeelde rekening waardoor geen verrichtingen meer
konden plaatsvinden onder de enkele handtekening van e
Âe
Ân van de medehouders.
Daarmee bevestigde het arrest de beslissing in eerste aanleg van de Luxemburgse Arrondissementsrechtbank die gesteld had dat de Luxemburgse bankier terecht geweigerd had om gevolg te geven aan het eenzijdig verzoek van
de erfgenaam van de overleden medehouder om de rekening vooralsnog te
deblokkeren en een aantal overschrijvingen uit te voeren zonder daarbij
evenwel over de toestemming van de andere medehouder te beschikken.
Aldus werd een arrest van het Luxemburgse Hof van Beroep verbroken dat
voormeld vonnis had hervormd op grond van artikel 1198, lid 1 B.W.
(luidens hetwelk de schuldenaar aan e
Âe
Ân van de hoofdelijke schuldeisers,
naar eigen keuze kan betalen zolang hij niet door e
Âe
Ân van hen vervolgd is) en
op basis van de overweging dat de aangetekende brief geen daad van
vervolging kon uitmaken. De Luxemburgse bankier in kwestie had inderdaad
nooit voorgehouden dat de betrokken brief van de gevolmachtigde notaris
een daad van ,,vervolging'' was in de zin van artikel 1198, al.2 B.W., maar
slechts een opzegging van de gezamenlijke rekening als contract met suc-

T.B.H. 1995, 1002, met
gezamenlijke rekening: Lanoye, L., ,,Knelpunten in verband met (bank)rekening. (Euro)cheque en overschrijving'', in: Handels- Economisch en
Financieel recht, Storme, M., Wymeersch, E., Braeckmans, H. (eds.), Poscessieve uitvoering (Cass. (Lux)., 13 juli 1995,

instemmende noot van Buyle, J.-P. en Thunis, X. Ð Zie ook over de

tuniversitaire cyclus Willy Delva 1994-1995, Gent, Mys & Breesch, 1995,
(409 e.v.), 420-423).

1991

301.

SOORTEN

Ð GEEN

REKENINGEN

Ð MEERVOUDIGE

WEDERZIJDSE VOLMACHT

REKENING (COMPTE COLLECTIF)

Ð ONVERSCHULDIGDE

BETALING

Ð Een

gezamenlijke rekening dient evenwel onderscheiden te worden van de meer
frequentere meervoudige rekening (,,compte collectif'') welke geopend
wordt op naam van twee of meer personen/co-titularissen. In dit kader is
ook een uitspraak van de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen te
signaleren. De Rechtbank oordeelde terecht dat wanneer een rekening wordt
geopend door twee rekeninghouders ,,gezamenlijk'' die elkaar evenwel geen
wederzijdse volmacht hebben gegeven, de ene rekeninghouder geen gelden
kan afhalen zonder de instemming en het akkoord van de mederekeninghouder. Bijgevolg vormt de uitbetaling door de bank aan een rekeninghouder, zonder de goedkeuring van de andere rekeninghouder, een onverschuldigde betaling in de zin van art. 1235 B.W. vermits de innende reke-
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ninghouder op geen enkele wijze via zijn enkele handtekening over een
vordering op deze rekening kon beschikken. Bijgevolg had de bank het recht
om de betrokken rekening tegen te boeken door terugstorting van de ten
onrechte geõÈnde bedragen. De rekeninghouder die deze bedragen zoals door
de bank tegengeboekt, ten onrechte had geõÈnd, diende deze bedragen vervolgens aan de bank terug te betalen (Rb. Antwerpen, 8 november 1993,

T. Not. 1994, 83).
302.

SOORTEN

REKENINGEN

Ð ZICHTREKENING Ð KWALIFICATIE Ð In het

kader van de reeds bestaande doctrinale discussies omtrent de juridische
kwalificatie van een zichtrekeningscontract (onregelmatige bewaargeving,
verbruiklening of een contract sui generis), kan het arrest van 16 september
1993 van het Hof van Cassatie aangestipt worden. Daarin oordeelde het Hof

zonder
evenwel een contract van bewaargeving te zijn in de zin van art. 1915 B.W.,
dat het contract van zichtrekening tussen een bank en haar client,

een overeenkomst uitmaakt van bewaargeving van fondsen op zicht. Hieruit
vloeit voor de bankier een resultaatsverbintenis tot teruggave van de gedeponeerde gelden voort welke

analoog

is aan deze welke rust op de

bewaarnemer (art. 1937 B.W. Ð Zie ook: Merchiers, Y., Colle, Ph.
en Dambre, M.,

o.c., p. 922, nr. 153). Het Hof voegde hier vervolgens aan

toe dat, niettegenstaande zowel de vraag tot teruggave van het in bewaring
gegeven voorwerp enerzijds en een contract van bruikleen anderzijds (verboden) uitzonderingen vormen op het principe van de (toegelaten) wettelijke
compensatie van artikel 1293 B.W., deze uitzonderingen derhalve niet
toepasselijk zijn op een contract van zichtrekening geopend bij een bank.
Het compensatieverbod van artikel 1293 B.W. ingeval van bewaargeving is
derhalve niet van toepassing op de zichtrekeningovereenkomst. Vermits de
o

zichtrekening dus geen bewaargeving is in de zin van art. 1293, 2 B.W., is
wettelijke schuldvergelijking m.a.w. mogelijk tussen: (i) enerzijds een vordering van de clie
Ènt op de bankier op grond van diens aansprakelijkheid
wegens de niet-uitvoering van zijn resultaatsverbintenis tot teruggave van de
gestorte tegoeden a.g.v. de uitvoering van een valse overschrijvingsopdracht

1992

(zie ook infra), en (ii) anderzijds de vordering van de bank op die clie
Ènt
wegens diens delictuele of quasi-delictuele fout (Cass., 16 september 1993,

R.W. 1993-94, 1268, noot Dirix, E.; T. Not. 1994, 228; J.L.M.B. 1993, 1478;
J.T. 1994, 37; Bank Fin. 1994, 43, noot D.v.O.; Bull. 1993, 698; Arr. Cass.
1993, 703; Pas. 1993, I, 698). Dit arrest verbrak een beslissing van het Hof
van Beroep te Brussel van 10 september 1991 (J.L.M.B. 1992, 1085,
Â du banquier en cas d'exeÂcution d'un
noot De Patoul, F., ,,La responsabilite
virement falsifieÂ'') waarin gesteld werd dat er bij het openen van de zicht-

rekening een contract van bewaargeving tot stand kwam en de bankier als

bewaarnemer een verplichting tot afgifte heeft waartegen de bewaarnemer,
o

krachtens artikel 1293, 2 B.W., niet de exceptie van schuldvergelijking mag
tegenwerpen wanneer hij over een tegenvordering op de bewaargever zou

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

beschikken (zie ook infra en supra).

303.

Dit arrest heeft aanleiding gegeven tot verschillende doctrinale com-

Knelpunten in verband met (bank)rekening.
(Euro)cheque en overschrijving'', in: Handels- Economisch en Financieel
recht, Storme, M., Wymeersch, E., Braeckmans, H. (eds.), Postuniversitaire
cyclus Willy Delva 1994-1995, Gent, Mys & Breesch, 1995, (409 e.v.), 413;
Poelmans, O. en Deome, A., ,,Les relations entre le banquier et son client
titulaire d'un compte en banque apreÁs l'arreÃt de la Cour de cassation du
16 septembre 1993'', Bank Fin., 1994, p. 411-418; Dal, G.-A., ,,La nature
juridique du compte de deÂpoÃt aÁ vue'', in: MeÂlanges Roger O. Dalcq.
ResponsabiliteÂs et assurances, Brussel, Larcier, 1994, 55-65; De Corte, R.
en Verbeke, A., Zekerheden, Gent, 1994, afl.10, 8, nr. 15; Dirix, E., ,,Compensatie en tegoeden op bankrekeningen'', R.W., 1993-1994, 1269-1271;
Verbeke, A. (m.m.v. De Corte, R. en Peeters, I.), Recente ontwikkelingen
inzake voorrechten, hypotheken en andere zekerheden, Gent, 1994, nr. 177).
mentaren (o.m. Lanoye, L., ,,

Hieruit blijkt ook een zekere doctrinale verdeeldheid wat de interpretatie van
voormeld arrest betreft:

.

Een eerste, moderne strekking houdt voor dat uit het arrest blijkt dat de

overeenkomst sui generis met het begrip ,,rekening'' als kernconcept, zijnde een overeenkomst
zichtrekening gekwalificeerd kan worden als een

tussen de bankier en zijn clie
È nt waarbij laatstgenoemde titularis wordt van
een rekening, waarin behoudens andersluidende instructies al diens vorderingen ten opzichte van de bank worden opgenomen. Tevens zal die

clie
Ènt via het gebruik van cheques, overschrijvingen of geldelijke opnames

o.c., 65;
o.c., 418, nr. 32 Ð Cfr. ook: Dupont, Ph.,
Âquences civiles de l'exeÂcution par la banque d'un ordre falsifieÂ'',
,,Conse
Â de Luxembourg, Brussel,
in: Droit bancaire et financier au Grand-Duche
Larcier, 1994, II, 661-680 en in het bijzonder 674-677. Zie ook: Merchiers,
Y., Colle, Ph. en Dambre, M., o.c., p. 922, nr. 153 Ð Zie ook: Arbh.
Antwerpen, 14 november 1995, T.B.H. 1996, 1035, noot Buyle, J.-P. en
Thunis, X.; De Verz. 1997, 70, noot Ghysels, Y. waarin werd benadrukt
kunnen beschikken over het saldo van deze rekening (Dal, G.-A.,
Poelmans, O. en Deome, A.,

1993

dat de relatie tussen een rekeninghouder en zijn bank geen bewaargevingsovereenkomst uitmaakt, doch een onbenoemd contract vormt).

.

Een andere strekking is veel terughoudender en betwijfeld of het Hof van
Cassatie m.b.t. de juridische kwalificatie van de zichtrekening wel een
standpunt heeft ingenomen (Dirix, E.,
Lanoye, L.,

304.

o.c., 413).

o.c., 1269, nr. 1 en 1270, nr. 3. Vgl.

Wat de vordering tot teruggave in het algemeen betreft van gelden op

rekening, kan hier nog verwezen worden naar de verschillende bijdragen in
het verslagboek van het seminarie dat op 13 februari 1998 doorging met

De restitutieverbintenissen van de bankier. L'obligation de
restitution du banquier, Cahiers AEDBF-EVBFR-Belgium en Centre de
Droit prive
Â de la Faculte
Â de Droit de l'Universite
Â Libre de Bruxelles, Brussel,
Bruylant, 1999, 208 p. Ð Zie ook: Beyens, B., ,,L'obligation de restitution
du banquier'', Bank Fin., 1998, p. 293-294.
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betrekking tot:

2.3. Rekening-courant
2.3.1. B e g r i p
305.

REKENING-COURANT Ð BEGRIP Ð ALGEMEEN Ð Een rekening-courant

wordt doorgaans omschreven als een (consensuele en synallagmatische)
overeenkomst met een alleatoir en intuitu personae-karakter tussen twee of
meerdere partijen, al dan niet handelaars, die met elkaar in regelmatige
betrekkingen staan (en waarvan de ene meestal, maar niet noodzakelijk,
een bank is). Tussen deze partijen wordt overeengekomen dat alle wederzijdse schulden en schuldvorderingen voortkomende uit voornoemde betrekkingen Ð op voorwaarde dat ze zeker, vaststaand en geoorloofd zijn en dat
ze slaan op onderling vervangbare zaken Ð worden geboekt in e
Âe
Ân rekening
waardoor deze e
Âe
Ân gezamenlijke massa vormen (en dus elke individualiteit
verliezen) en waarvan de vereffening wordt uitgesteld tot aan de (tussentijdse) sluiting van de rekening. De op dat ogenblik uitgevoerde algemene
compensatie van alle wederzijdse schulden en schuldvorderingen, zal een
opeisbare schuldvordering opleveren ten laste van e
Âe
Ân partij en ten gunste
van de andere.
306.

Opdat er sprake zou kunnen zijn van een rekening-courant worden door

de rechtspraak en de rechtsleer doorgaans een aantal toepassingsvoorwaarden weerhouden:

.

De partijen moeten werkelijk de bedoeling gehad hebben om hun onder-

het
beginsel van het ondeelbaar karakter van de rekening-courant: vermits de
linge vorderingen te beschouwen als e
Âe
Ân onverbreekbaar geheel. Dit is

ingeschreven vorderingen a.g.v. dit beginsel e
Âe
Ân geheel vormen, kan enkel

het saldo worden opgee
Èist bij de (tussentijdse) bee
Èindiging van de rekening-courant (Voor enkele toepassingen hiervan binnen de besproken
periode: Beslagr. Luik 22 december 1993,

1994

Pas. 1993, III, 61; J.L.M.B.,

Fisc. Koer. 1993 (weergave), 381,
J.D.F. 1993, 110; F.J.F. 1994, 312);

1994, p. 870; Brussel 2 februari 1993,
noot;

.

De rekening-courant dient minstens de meeste, zoniet alle wederzijdse
vorderingen in het kader van de bestaande zakenrelatie tussen partijen te
omvatten. Dit is

het beginsel van de algemene affectatie: de rekening moet

bestemd zijn om, in principe en behoudens individuele afwijkingen, alle
zekere en opeisbare schuldvorderingen m.b.t. de betaling van eenzelfde
goed in het kader van de zakenrelatie tussen de partijen te omvatten, zonder
dat hiervoor na
Á het openen van de rekening-courant voor elke nieuwe
vordering ook een nieuwe wilsuiting van de partijen noodzakelijk is;

.

Er vinden

wederzijdse remises plaats in hoofde van beide partijen die, al

dan niet om beurten, hun vorderingen in de rekening-courant inschrijven

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

of daartoe minstens de mogelijkheid hebben. Aldus oordeelde het Hof van
Beroep te Gent dat het inschrijven van enkele individuele schulden geen
rekening-courantverhouding tot stand bracht, precies omwille van het
ontbreken van de wederkerigheid van de remises. Dit gebrek werd in casu
afgeleid uit het feit dat er geen creditrente was vastgesteld (Gent, 7 april

T.G.R. 1992, 93 waar de verhouding om deze reden werd gekwa1997, Eur. Vervoerr. 1998, 714; Beslagr. Luik, 22 december 1993, Pas.
1993, III, 61; J.L.M.B., 1994, p. 870; Brussel, 2 februari 1993, Fisc. Koer.
1993 (weergave), 381, noot; J.D.F. 1993, 110; F.J.F. 1994, 312 waar de
1992,

lificeerd als een gewone lening Ð Zie eveneens: Antwerpen, 22 december

aanwezigheid van debet- e
Án creditverrichtingen als e
Âe
Ân van de bestaansvoorwaarden van de rekening-courant werd beschouwd);

.

verliest haar individueel karakter en valt in de massa van de remises in rekening-courant
(cfr. Antwerpen, 22 december 1997, Eur. Vervoerr. 1998, 714). Slechts bij
De vordering die in rekening-courant gebracht wordt,

de (tussentijdse) afsluiting is het eventuele saldo opeisbaar;

.

Niettegenstaande er geen wil tot schuldvernieuwing vereist is, wordt de
rekening-courant toch beheerst door het zgn.

novatoir effect: op het ogen-

blik van de boeking van de schuldvordering in de rekening-courant dooft ze
uit en komt er een nieuwe aanspraak, die voortvloeit uit de rekening-courant
zelf, in de plaats. Dergelijke boeking geldt als een bevrijdende betaling;

.

De partijen hoeven doorgaans niet bewust geopteerd te hebben voor de
afwijkende rechtsgevolgen van de rekening-courant (zie evenwel: Brussel,

Fisc. Koer. 1993 (weergave), 381, noot; J.D.F. 1993, 110;
F.J.F. 1994, 312).
2 februari 1993,

307.

Met betrekking tot de rekening-courant verschenen in de afgelopen

Recente tendensen in de rechtspraak m.b.t. de rekening-courant'', T.R.V. 1995, 131-148;
Âe par la Cour de cassation de Belgique sur
Gerard, Ph., ,,La censure exerce
les deÂcisions des juges du fond en matieÁre de compte courant'', in: Hommage
aÁ Jacques Heenen, Collection de la FaculteÂ de droit de l'UniversiteÂ libre de
periode enkele lezenswaardige artikelen van o.m.: Tas, R., ,,

1995

De rekening-courant: juridische aspecten'', De Belg. Acc. 1992, afl. 1, 30-53. Zie ook voor
een goed beknopt overzicht: Byttebier, K., Handboek Financie
Èel Recht,
Bruxelles, Bruylant, Brussel, 1994, 165-190; Loicq, P., ,,

Antwerpen, Kluwer, 1995, p. 248-253, nrs. 426-435).

308.

REKENING-COURANT Ð BEGRIP Ð ONDERSCHEID

REKENING-COURANT IN

BOEKHOUDKUNDIGE ZIN EN REKENING-COURANT BIJ OVEREENKOMST

Ð In een

interessant arrest van het Hof van Beroep van 2 februari 1993 werden een
aantal van de terzake gelden beginselen uiteengezet. Volgens het Hof van
Beroep te Brussel dient er een onderscheid gemaakt te worden tussen een

rekening-courant in boekhoudkundige zin en een rekening-courant bij overeenkomst. Eerstgenoemde is een gewone rekening met ,,tegoeden'' en ,,verCopyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

plichtingen'' die de ondernemingen houden voor de personen met wie zij

handelsrelaties onderhouden. In een rekening-courant bij overeenkomst
daarentegen komen 2 of meer personen in het kader van hun handelsrelaties
enerzijds overeen dat hun wederzijdse vorderingen en schulden die resulteren uit hun verrichtingen, op de rekening komen om aldus te worden samengeteld en anderzijds dat de verrekening daarvan opgeschort wordt. Dit alles
onder de verplichting om bij de afsluiting van de rekening het saldo te
betalen dat voortvloeit uit de algemene schuldvergelijking. Volgens het
Hof kon de rekening-courant alleen in het tweede geval tegengesteld worden
aan haar houder die een inzagerecht heeft op de crediteringen en debiteringen. Enkel in dit geval brengt de boeking op de rekening-courant, door de
wil van de partijen, schuldvernieuwing teweeg aangezien de oorspronkelijke
schuld gedelgd en vervangen werd door een andere. De rekening-courant in
boekhoudkundige zin is daarentegen niets meer dan een gewone boekhoudkundige tabel die binnen de onderneming blijft en eenzijdig door haar wordt
opgemaakt. De bedragen die op een dergelijke rekening-courant worden
ingeschreven, zijn geen toegewezen inkomsten (Brussel, 2 februari 1993,

Fisc. Koer. 1993 (weergave), 381, noot; J.D.F. 1993, 110; F.J.F. 1994, 312).
309.

REKENING-COURANT Ð BEGRIP Ð PERIODIEKE

TOTAALFACTURATIES

Ð

GEEN REKENING-COURANT Ð KREDIETVERLENING Ð De Rechtbank van Koophandel van Antwerpen oordeelde herhaaldelijk dat een vooral door de NMBS
gehanteerd systeem van ,,tiendaagse facturen'' of van periodieke totaalfacturaties geen rekening-courant was, doch slechts een vorm van kredietverlening uitmaakte waarbij de klant wordt ontheven van de verplichting om

R.H.A. 1997, 442; Kh.
Eur. Vervoerr. 1995, 364). In hoger beroep

contant te betalen (Kh. Antwerpen, 3 december 1996,
Antwerpen 17 januari 1995,

tegen dit laatste vonnis, was het Hof van Beroep van Antwerpen evenwel van

oordeel dat dit systeem van ,,tiendaagse facturen'' toch als een rekeningcourant kon beschouwd worden. Door hun remise in de niet aan vormvereisten onderworpen rekening-courant verloren de verschillende vorderingen immers hun individualiteit met een quasi-novatie tot gevolg (Antwerpen,
22 december 1997,

1996

Eur. Vervoerr. 1998, 714).

310.

REKENING-COURANT Ð BEGRIP Ð REKENING TUSSEN HANDELSVENNOOT-

SCHAP EN VENNOOT

Ð GEEN REKENING-COURANT Ð GEEN WETTELIJKE SCHULD-

VERGELIJKING MET SCHULDEN BUITEN REKENING-COURANT

Ð In de besproken

periode konden een aantal uitspraken genoteerd worden over de vraag of de
rekening tussen een vennootschap en e
Âe
Ân van haar vennoten daadwerkelijk
kon beschouwd worden als een volwaardige rekening-courant, dan wel als de
louter boekhoudkundige registratie van een lening (Zie ook over deze
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Âs'',
problematiek, o.m.: Vander Linden, M., ,,Les comptes courants d'associe
C & FP 1998, afl. 10, 59-62; Vanheeswijck, L. en De Broeck, L., ,,Fiscale en
juridische aspecten van de rekening-courant tussen bestuurders, vennoten,
aandeelhouders en hun vennootschap'', T.F.R. 1996, 291-315; Brulard, Y.
Âs et la responsabiliteÂ de
en Demolin, P., ,,Les comptes courants d'associe
l'expert-comptable'', C & FP 1996, afl. 4, 45-48; Tas, R., ,,Vennotenrekening, rekening-courant en compensatie'', T.R.V. 1995, 326-330, noot onder
Gent 9 november 1994).

Zo benadrukte de Beslagrechter te Luik dat een rekening-courant veronderstelt dat er herhaaldelijk verrichtingen in het debet en in het credit worden
gedaan, waardoor er een ondeelbaar geheel ontstaat. Een andere situatie ligt
evenwel voor wanneer er binnen handelsvennootschappen een rekening
wordt geopend tussen een vennoot en diens vennootschap. Deze rekening
is in werkelijkheid immers slechts de weergave van een schuld van die
vennootschap ten opzichte van die vennoot of omgekeerd, hetgeen afhankelijk is van het feit of er door die vennoot voorschotten werden betaald of door
die vennootschap schulden van die vennoot werden voldaan, schulden welke
tenietgaan door schuldvergelijking. Volgens de Beslagrechter kon de vennootschap die, niettegenstaande het tegen haar gelegde uitvoerend beslag
onder derden, een geldsom betaalde aan de beslagen schuldenaar die haar
vennoot was, dan ook niet ter verrechtvaardiging inroepen dat die geldsom
deel uitmaakte van een rekening-courant tussen haarzelf en haar vennoot.
Een rekening op naam van de vennootschap en die betrekking heeft op een
schuld en voorschotten tussen haar en haar vennoot om reden van vennootschap, kon volgens de Beslagrechter geen rekening-courant uitmaken. In
casu werd de vennootschap derhalve als schuldenares van de oorzaken van
het beslag veroordeeld (Beslagr. Luik, 22 december 1993,

J.L.M.B., 1994, p. 870).

Pas. 1993, III, 61;

Daar waar algemeen aangenomen wordt dat er geen wettelijke compensatie
mogelijk is tussen vorderingen binnen en vorderingen buiten rekeningcourant, werd diezelfde stelling door het Hof van Beroep te Gent eveneens
toegepast in het kader van de rekening tussen een handelsvennootschap en
e
Âe
Ân van haar vennoten. Voor de compensatie tussen de vordering tot volstorting van het kapitaal die een gefailleerde handelsvennootschap had ten
opzichte van haar vennoot enerzijds en het creditsaldo van de rekening in
hoofde van laatstgenoemde anderzijds, vereiste het Hof dat de schuld van de
vennootschap (op het credit van de rekening) in geld uitgedrukt e
Án tevens
vaststaand en opeisbaar moest zijn vo
Âo
Â r iedere samenloop met de overige

1997

schuldeisers. Daartoe diende de rekening afgesloten te zijn, hetgeen in casu
evenwel niet werd bewezen. Tijdens het bestaan van de rekening werd er dus
geen compensatie met een daarbuiten staande vordering toegelaten, noch
werd aangenomen dat de vordering tot volstorting krachtens de ,,algemene
bestemming'' van de rekening-courant er automatisch in opgenomen werd
zodat er compensatie binnen de rekening kon plaatsgrijpen (Gent, 25 septem-

R.W. 1991-92, 614; T.B.H. 1992, 499; R.P.S., 1992, 107, noot
T.R.V. 1995, 323, noot Tas,
R., ,,Vennotenrekening, rekening-courant en compensatie'', waar het Hof
ber 1991,

't Kint, F. Zie eveneens: Gent, 9 november 1994,

van Beroep te Gent nogmaals onderstreepte dat de rekening-courant essen-

tieel een overeenkomst is waarvan de grenzen door de partijen worden
bepaald en dat er geen wettelijke schuldvergelijking mogelijk is met schulden buiten rekening-courant. De rekening-courantverhouding wijkt af van de
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bepalingen van art. 1289 B.W. Ð Zie tevens: Luik, 10 februari 1992,

R.P.S.

1993, 32 waar het Hof van Beroep van Luik weigerde om een tegoed op een

vennotenrekening te kwalificeren als een inbreng in kapitaal, niettegenstaande de betrokken geldsommen gestort waren met vermelding ,,apport a
Á
la socie
Âte
Â'').

2.3.2. G e v o l g e n
311.

REKENING-COURANT Ð GEVOLGEN Ð SCHULDVERNIEUWING Ð Het Hof

van Beroep van Luik benadrukte dat de creditering van de rekening-courant
van de begunstigde met instemming van laatstgenoemde, tot gevolg heeft dat
de eigendom ervan in diens vermogen terechtkomt. Deze inboeking op
rekening-courant brengt schuldvernieuwing met zich mee en geldt als betaling (Luik, 15 oktober 1997,
312.

J.D.F. 1998, 109).

REKENING-COURANT Ð GEVOLGEN Ð AANZUIVERING

PERIODE

Ð TOEPASSING

VAN ART.

445,

LID

VAN ART.

IN DE VERDACHTE

446 (OUD) FAILL. W. Ð GEEN

TOEPASSING

3 (OUD) FAILL. W. Ð De Rechtbank van Koophandel van

Charleroi bevestigde dat het bestaan van rekeningen-courant, in credit of in
debet ten aanzien van de vennootschap, en hun aanzuivering binnen de
verdachte periode, vatbaar is voor nietigverklaring op grond van art. 446
(oud) Faill.W. wanneer de rekening-courant in credit toebehoort aan een
vennoot die op het moment van de aanzuivering van de rekening-courant in
debet

kennis

heeft

van

de

staat

van

staking

van

betaling

van

de

vennootschap. De remises in rekening-courant vormen daarentegen geen
betaling wegens een niet vervallen schuld, noch een betaling anders dan in
geld of in handelspapier, waardoor zij dus niet kunnen worden bestraft door

J.L.M.B.
o.c., p. 925,

art. 445, lid 3 (oud) Faill.W. (Kh. Charleroi, 2 december 1992,
1996, 874. Zie ook: Merchiers, Y., Colle, Ph. en Dambre, M.,
nr. 159).

1998

2.3.3. I n t e r e s t e n
313.

REKENING-COURANT Ð INTERESTEN Ð PRINCIPIEEL VERBOD VAN ANATO-

CISME

Ð NIET-TOEPASSELIJKHEID

VAN ARTIKEL

1154 B.W. Ð Anatocisme of

interestkapitalisatie is, ter bescherming van de schuldenaar, principieel verboden door art. 1154 B.W. Anatocisme is uitzonderlijk evenwel toegestaan
mits de in deze bepaling vermelde voorwaarden, die overigens de openbare
orde raken, gezamenlijk vervuld zijn (Gent, 7 april 1992,
314.

T.G.R. 1992, 93).

Op grond van een rechtsgebruik ,,contra legem'' wordt tevens alge-

meen aangenomen dat het verbod van anatocisme in artikel 1154 B.W.
bovendien niet van toepassing is op de interestberekening in rekeningcourant. De interesten worden inderdaad automatisch opgenomen in het
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saldo van de rekening-courant. Een rekening-courant wordt nl. periodiek
afgesloten en het saldo, de debetrenten van de afgelopen periode inbegrepen,
wordt opnieuw overgedragen en brengt dus interest op door de gemeenschappelijke wil van partijen. De overgedragen interesten verliezen hierbij
evenwel juridisch hun interestkarakter t.g.v. de schuldvernieuwing (Bergen,

J.T. 1995, 650; Luik, 14 januari 1993, J.L.M.B. 1994, 364;
T.B.H. 1994, 1059, noot Buyle, J-P. en Thunis, X.; Antwerpen, 24 november
1992, R.W. 1994-95, 746; T. Not. 1995, 128, noot; Rb. Luik, 19 mei 1993,
Rev. ReÂg. Dr. 1996, 63; Vred.Verviers, 27 juni 1997, J.L.M.B. 1998, 431; Rb.
Nijvel, 19 april 1994, T.B.H. 1994, 1070, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.- Zie
hierover ook: Byttebier, K., ,,Anatocisme'', T. Vred., 1995, 97-107; Byttebier, K., o.c., p. 237-339, nr. 410; Dugardin, X., ,,L'application de l'article
1154 du Code civil aux comptes bancaires'', Rev. ReÂg. Dr., 1996, p. 11-37.
Zie ook: Merchiers, Y., Colle, Ph. en Dambre, M., o.c., p. 925, nr. 160).
1 december 1994,

315.

REKENING-COURANT Ð INTERESTEN Ð TOEPASSELIJKHEID

1154 B.W.

VANAF DE AFSLUITING VAN DE REKENING-COURANT

VAN ARTIKEL

Ð Voormelde

niet-toepasselijkheid van artikel 1154 B.W. geldt evenwel slechts tot op het
ogenblik waarop de rekening-courant wordt afgesloten, daarna geldt deze
bepaling, overeenkomstig het gemeen recht, opnieuw ten aanzien van het op
dat tijdstip nog verschuldigde saldo en de erop betrekking hebbende interesten. De partijen kunnen bijvoorbeeld in een contract van kredietopening
overeenkomen dat het saldo na afsluiting verder interesten opbrengt tegen de
overeengekomen interestvoet in rekening-courant. Kapitalisatie van die interesten is dan slechts mogelijk onder de voorwaarden bepaald in artikel
1154 B.W. (Merchiers, Y., Colle, Ph. en Dambre, M.,
316.

o.c., p. 925, nr. 160).

Dit principe werd bevestigd in een arrest van het Hof van Beroep van

Brussel waarin gesteld werd dat, na de afsluiting van een rekening-courant,
de intresten niet meer gekapitaliseerd mogen worden zonder aan de voorwaarden van art. 1154 B.W. te voldoen (Brussel, 8 september 1995,

T.B.H.

1996, 1032, noot Buyle, J.-P.en Thunis, X. Ð Vgl.: Luik, 25 mei 1993,

T.B.H. 1994, 1066, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.; Luik, 14 januari 1993,
1999

J.L.M.B. 1994, 364; T.B.H. 1994, 1059, noot Buyle, J-P. en Thunis, X. en
Antwerpen, 24 november 1992, R.W. 1994-95, 746; T. Not. 1995, 128 met

(kritische) noot, waarin gesteld werd dat: (i) de rekening-courant nog blijft

functioneren na het bee
Èindigen van de kredietopening, en (ii) de partijen
rechtsgeldig kunnen overeenkomen dat de conventioneel vastgestelde voorwaarden (w.o. de trimesterie
Èle kapitalisatie), zelfs na de stopzetting van de
kredietopening blijven gelden). De Rechtbank van Eerste Aanleg te Nijvel
oordeelde op haar beurt dat Ð niettegenstaande de kapitalisatie van de bij
overeenkomst bepaalde debetinteresten gerechtvaardigd kon worden bij een
rekening-courant Ð, deze interestkapitalisatie niet langer gerechtvaardigd
was na het afsluiten van de rekening-courant (Rb. Nijvel, 19 april 1994,

T.B.H. 1994, 1070, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.). In een eerder vonnis had

diezelfde Nijvelse Rechtbank gesteld dat artikel 1154 B.W. opnieuw toe-

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

passelijk wordt op een rekening-courant die in feite, doch vast en zeker, werd
bee
Èindigd omdat er geen verrichtingen meer op plaatsvonden (Rb. Nijvel,
4 januari 1993,

317.

T.B.B.R. 1993, 275).

Over de vraag of de conventioneel bepaalde debetinterestvoet nog

toegepast kan worden na de afsluiting van de rekening-courant, kan hier
verwezen worden naar de rechtspraak welke hoger reeds aan bod kwam (zie
supra).

318.

REKENING-COURANT Ð INTERESTEN Ð ALGEMENE

VAN ARTIKEL

TOEPASSELIJKHEID

1154 B.W.? Ð Meer discussie bestaat er evenwel of de

principie
Èle en van het gemeen recht afwijkende regel van de niet-toepasselijkheid van artikel 1154 B.W. t.a.v. een rekening-courant, ook uitgebreid
kan worden tot alle andere (bank)rekeningen (Zie hierover o.m.: Merchiers,

Y., Colle, Ph. en Dambre, M., o.c., p. 926, nr. 161; Biquet-Mathieu, Ch., Le
sort des inteÂreÃts dans le droit du creÂdit.ActualiteÂ ou deÂsueÂtude du Code civil,
Coll.Fac.Droit Lie
Áge, 1998, nr. 138. Zie ook voordien: Winandy, Ch.-G.,
ÂreÃts'', in: La banque dans la vie quoti,,Les comptes en banque et les inte
dienne, Ed.Jeune Barreau, Brussel, 1986, 35 e.v.; Heenen, J., ,,Les comptes
de deÂpoÃt, aÁ vue et les comptes courants. Une comparaison juridique'', in:
Hommage aÁ Robert Henrion, Bruylant, 1985, 407). Samen met bepaalde
doctrine (bv. Van Ryn, J. en Heenen, J., Principes de droit commercial, IV,

Brussel, Bruylant, 1988, nr. 438) bestaat er rechtspraak welke van mening is

dat hierop een bevestigend antwoord gegeven dient te worden (Bergen,
1 december 1994,

J.T. 1995, 650: niet alleen zichtrekeningen vormen een

uitzondering op deze bepaling, maar deze uitzondering geldt evenzeer voor
a
Álle bankrekeningen).

319.

Niettemin konden er in de besproken periode ook beslissingen ge-

noteerd worden waarin artikel 1154 B.W. toch toegepast werd op andere
(bank-)rekeningen. Aldus oordeelde de Vrederechter te Verviers dat, niettegenstaande deze bepaling niet van toepassing is op de rekening-courant, zij

2000

daarentegen wel toepasselijk is op de zichtrekening die als hoofdzakelijk
doel heeft dat de kapitalen van de clie
Ènt door de bankier worden beheerd met
het oog op het verkrijgen van een normale bankservice (Vred. Verviers

J.L.M.B. 1998, 431. In dezelfde zin: Rb. Luik 19 mei 1993,
Rev. ReÂg. Dr. 1996, 63).

27 juni 1997,

2.4. Rekeningen van echtgenoten. Artikel 218 B.W.
320.

REKENINGEN VAN ECHTGENOTEN Ð ARTIKEL 218 B.W. Ð ALGEMEEN Ð

Luidens artikel 218 B.W. kan iedere echtgenoot zonder instemming van de
andere, op zijn naam een depositorekening voor geld of effecten doen openen
en een brandkast huren. Ten opzichte van de bewaarnemer of de verhuurder
wordt hij alleen geacht het bestuur of de toegang te hebben. De bewaarnemer

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

en de verhuurder moeten de andere echtgenoot evenwel in kennis stellen van
de opening van de rekening of de huur van de brandkast. De toepassing van
deze bepaling heeft ook in de besproken periode aanleiding gegeven tot

Les comptes
en banque et coffres-forts'', in: Les reÂgimes matrimoniaux. 1. Les droits et
devoirs des eÂpoux, Raucent, L. en Leleu, Y. (eds.), Brussel, Larcier, 1997,
Âpoux
117-130; de Wilde d'Estmael, E., ,,L'article 218 du Code civil et les e
seÂpareÂs ou divorceÂs'', Div. Act. 1998, 18-27; Mosselmans, S., ,,Het huwelijksvermogensrechtelijk statuut van gelden gedeponeerd op een bankrekening'', Not. Fisc. M. 1997, 249-270; Du Mongh, J., ,,Oprichting van een
vennootschap tijdens het huwelijk. Beperkingen vanuit het primair huwelijksregime. Oprichtersaansprakelijkheid'', T.P.R. 1997, 73-132; Baeteman,
G., ,,Problemen rond de rekeningen van echtgenoten'', in: Liber Amicorum.
Roger Dillemans Ð Deel I. Familierecht en familiaal vermogensrecht,
Pintens, W. (ed.), Antwerpen, Story-Scientia, 1997, 1-31; Buyssens, F.,
,,Artikel 218 en feitelijke scheiding'', E.J., 1996, 98-102; Roodhooft, J.,
,,Artikel 218 B.W.'', in: Personen- en familierecht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Antwerpen, Kluwer, 1996,
losbl.; Lanoye, L., ,,Knelpunten in verband met (bank)rekening. (Euro)cheque en overschrijving'', in: Handels- Economisch en FinancieÈel recht,
talrijke doctrinale commentaren (o.m.: Leleu, Y. en Staquet, I., ,,

Storme, M., Wymeersch, E., Braeckmans, H. (eds.), Postuniversitaire cyclus

Willy Delva 1994-1995, Gent, Mys & Breesch, 1995, (409 e.v.), 443-450;

Verbeke, A., ,,De bank en de gehuwde clie
Ènt'', in: Actuele ontwikkelingen in
de rechtsverhouding tussen bank en consument, Tweede Antwerps Juristencongres, Antwerpen, Maklu, 1994, 47-120, vnl. 51-70).
321.

REKENINGEN

VAN DE BANKIER

VAN ECHTGENOTEN

Ð ARTIKEL 218 Ð INFORMATIEPLICHT

Ð SANCTIE Ð Niettegenstaande voormelde doctrinale

overvloed, dient toch vastgesteld te worden dat de rechtspraak met betrekking tot deze bepaling, ook binnen de besproken periode, erg beperkt is
gebleven. Luidens artikel 218, lid 3 B.W. dienen de bewaarnemer en de
verhuurder, zoals gezegd, de andere echtgenoot in kennis te stellen van de
opening van de rekening of de huur van de brandkast. De Rechtbank van

2001

Eerste Aanleg te Gent beperkte evenwel de draagwijdte van deze bepaling
door te stellen dat het inwinnen van nadere inlichtingen door de echtgenoot
nopens de

verrichtingen en de tegoeden op naam van de door diens echt-

genote geopende depositorekeningen niet mogelijk is. Zij preciseerde evenwel dat deze beperking slechts gelding heeft voor de duurtijd van het

huwelijk. Artikel 218 B.W. zal, als e
Âe
Ân van de regels van het primair
huwelijksstelsel, inderdaad slechts gelden tot aan de ontbinding van het
huwelijk. Van zodra e
Âe
Ân der echtgenoten komt te overlijden, zal het vero

moeden van artikel 1405, 4 B.W. zijn volle uitwerking hernemen wat betreft
de depositorekening op naam van de echtgenote (Rb. Gent, 11 januari 1994,
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T.G.R. 1994, 77, noot Ð Zie ook instemmend: Baeteman, G., Casman, H. en
Gerlo, J., ,,Overzicht van rechtspraak. Huwelijksvermogensrecht (19891995)'', T.P.R. 1996, (135), 155 Ð Zie verder eveneens bij: Rb. Gent,
8 oktober 1993, T.G.R., 1994, 78, noot).
322.

Deze dwingende informatieplicht wordt niet specifiek gesanctioneerd.

Bankiersaansprakelijkheid wegens miskenning van deze verplichting zal
derhalve enkel weerhouden kunnen worden op grond van artikel 1382
B.W. in zoverre de andere echtgenoot zowel fout, schade als oorzakelijk
verband tussen beide zal kunnen bewijzen. Dat deze bewijslevering geen
evidentie is mag wel blijken uit het feit dat er in de afgelopen periode slechts
e
Âe
Ân gepubliceerde beslissing te noteren viel waar toepassing werd gemaakt
van artikel 1382 B.W. wegens schending van artikel 218, lid 3 B.W. Aldus
nam de Rechtbank van Eerste Aanleg te Ieper aan dat de door de echtgenoot
,,ontleende'' rekeningtegoeden inderdaad gediend hadden voor het eigen
vermogen en de schulden van de man en dat deze schade in hoofde van de
vrouw vermeden had kunnen worden door de (ontbrekende) kennisgeving

T.B.B.R., 1992, 242, met de op dit
Negatief saldo van een bankrekening en

van de bank (Rb. Ieper, 7 september 1990,
punt kritische noot van Gerlo, J., ,,

huwelijksvermogensrecht'').

2.5. Overlijden van de rekeninghouder
323.

OVERLIJDEN REKENINGHOUDER Ð CURATOR OVER HET ROEREND GOED Ð

AFGIFTE

VAN DE FONDSEN BEWAARD DOOR DE BANK

Ð De fondsen die voor

rekening van een overledene worden bewaard door een bank, moeten worden
afgegeven aan de curator over het roerend goed van die overledene (Vred.

T. Vred. 1998, 508. Zie eveneens: Vred. Antwerpen,
T. Vred. 1996, 388). Ook de Vrederechter van Anderlecht

Vorst, 24 maart 1998,
22 maart 1996,

oordeelde in dezelfde zin door te stellen dat aan de door de vrederechter
overeenkomstig artikel 1154, lid 2 Ger. W. aangestelde curator over het
roerend goed, al de gelden, de meubelen en de roerende waarden welke
aangetroffen worden in de woning van de decujus, toevertrouwd moeten
worden. Ook tegoeden op spaar- of depositorekeningen waarvan rekeninguittreksels, kwijtingen, cheques, enz. slechts bewijzen zijn en welke aangetroffen worden in de woonplaats van de overledene, maken eveneens deel uit
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van de roerende waarden en gelden die toevertrouwd dienen te worden aan
de curator. Bijgevolg dienen de banken ook deze bezittingen ter beschikking
te stellen van de curator over het roerend goed (Vred. Anderlecht, 23 mei
1996,
324.
GEN

T. Vred. 1998, 493).

OVERLIJDEN REKENINGHOUDER Ð ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERGOEDINÐ ONVERSCHULDIGDE

BETALING

Ð VERRIJKING

ZONDER OORZAAK

Ð In

e
Âe
Ân van de eerste beslissingen welke in dit kader gepubliceerd werden,
oordeelde de Vrederechter van Herstal dat het ziekenfonds dat in de onwetendheid van diens overlijden, maandelijkse arbeidsongeschiktheidsvergoedingen is blijven storten op de bankrekening van e
Âe
Ân van haar leden, als
solvens over een verhaal beschikt tegen de accipiens dat gegrond is op de
terugvordering van het onverschuldigde. Hierbij werd evenwel verduidelijkt
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dat de accipiens van de onterecht gestorte sommen niet zozeer de bank is,
maar wel de rechtsopvolger(s) van de decujus. Volgens de Vrederechter kon
er in hoofde van deze bankier dan ook geen sprake zijn van enige verrijking
zonder oorzaak, zelfs indien de aldus op de rekening van de clie
È nt gestorte
vergoedingen, gedeeltelijk dienden om het debetsaldo ten aanzien van deze
bank aan te zuiveren (Vred.Herstal 17 oktober 1997,

T.B.H. 1998, 794 met

instemmende noot van Buyle, J.-P. en Delierneux, M.).
325.

OVERLIJDEN

REKENINGHOUDER

Ð INFORMATIEPLICHT Ð ERFGENAMEN

Ð De bank is gehouden om aan de erfgenamen van een overleden clie
Ènt,
wanneer zij daarom verzoeken, inlichtingen te verstrekken nopens de door
deze laatste bij haar gedane financie
Èle verrichtingen en nopens de tegoeden
waarvan de overledene (co-)titularis was (Rb. Gent, 8 oktober 1993,

T.G.R.

1994, 78, noot Zie ook supra i.v.m. de informatieplicht van de bankier op
grond van artikel 218 B.W).
326.

In het kader van het overlijden van de rekeninghouder kan tenslotte nog

De bank
en het overlijden van de clieÈnt'', in: Actuele ontwikkelingen in de rechtsverhouding tussen bank en consument, Centrum voor beroepsvervolmaking
in het algemeen de bijdrage gesignaleerd worden van: Casman, H., ,,

in de rechten, Antwerps juristencongres, 1994, Antwerpen, Maklu, p. 121139.

2.6. Bankverzekeringen
327.

BANKVERZEKERINGEN Ð ALGEMEEN Ð BANCASSURANCE Ð In het

kader van de toenemende branchevervaging in de financie
Èle sector, kende
ook het fenomeen van het zgn. verzekeringsbankieren of de zgn. ,,bancassurance'' (d.i. het aanbieden van verzekeringsproducten door financie
Èle instellingen, al dan niet in combinatie met bankrekeningen, bankproducten of
kredieten), recent een grote opgang. Dit vertaalde zich in de besproken
periode dan ook in een groot aantal doctrinale bijdragen en in een toename

L'assu-

van de rechtspraak dienaangaande (Zie hierover o.m.: Fagnart, J., ,,
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rance globale de banque'', in: Liber Amicorum Hubert Claassens. Verzekering: theorie en praktijk, Reeks ,,CRIS'', nr. 12, Antwerpen, Maklu, Louvain-la-Neuve, Academia-Bruylant, 1998, 37-149; de verschillende bijdragen in: De verzekeringsbemiddeling en de verzekeringsdistributie. Een juridische benadering, Merchiers, Y., Rogge, J. en Bernauw, K. (eds.), Gent,
Mys & Breesch, 1996; Szafran, D., ,,Bancassurance: La distribution par les
banques de produits d'assurance et la loi du 27 mars 1995 relative aÁ
l'intermeÂdiation en assurances et aÁ la distribution d'assurances'', Bank
Fin., 1995, p. 400-406; Fagnart, J., ,,Assurances, Banques, MutualiteÂs:
convergence ou divergence?'', De Verz. 1995, 8-44; Fagnart, J.-L., ,,L'entreprise et la distribution dans le secteur des assurances. Commentaire de la
loi du 27 mars 1995'', J.T. 1995, 734-740; de verschillende bijdragen in:
Bank, Financiewezen en verzekering, Cousy, H. en Claassens, H. (eds.),
ÂveloppeAntwerpen, Maklu, 1994; Basecq, C., ,,La bancassurance: quels de
ments? Quels meÂtiers?'', in: Les assurances de l'entreprise, Volume 2 ,
Collection de la Faculte
Â de droit de l'Universite
Â libre de Bruxelles, Brussel,
Bruylant, 1993, 707-713).

328.

BANKVERZEKERINGEN Ð AANGESTELDE VAN DE BANK Ð VERZEKERINGS-

TUSSEN-PERSOON

Ð INFORMATIEPLICHT Ð Aldus diende het Hof van Beroep

te Bergen zich recentelijk uit te spreken over een interessant geval. Een
echtpaar onderschreef, door bemiddeling van hun plaatselijk bankagentschap, een hypothecaire schuldsaldoverzekering bij een derde-verzekeraar.
Niettegenstaande e
Âe
Ân der echtgenoten in 1988 het slachtoffer was geworden
van een ernstig arbeidsongeval, werd er door hen daarvan geen aangifte
gedaan bij de verzekeraar omdat de kantoordirecteur aan hen zou verklaard
hebben dat de door hen onderschreven polis toch geen dekking bood voor de
opgelopen graad van invaliditeit van de betrokken echtgenoot. Nadat een
nieuwe agentschapsdirecteur vastgesteld had dat de polis het risico toch
dekte, werd in 1991 vooralsnog aangifte gedaan van het arbeidsongeval.
De verzekeraar was evenwel slechts bereid om dekking te verlenen vanaf de
aangifte in 1991. Daarop dagvaardde het echtpaar de bankier en vorderde, op
grond van de fout van diens aangestelde, de terugbetaling van de bedragen
die zij in de periode waarin er geen tussenkomst van de verzekering was
(1988-1991), gestort hadden ter aanzuivering van hun hypothecaire lening.
In een tussenarrest besliste het Hof van Beroep te Bergen dat de aangestelden
van een bank met betrekking tot het beheer van de door hun clie
Ènten afgesloten verzekeringsovereenkomsten, in principe een opdracht van verzekeringstussenpersoon vervullen, en zulks niettegenstaande de bank het administratief beheer van deze contracten in casu uitbesteed had aan een makelaarskantoor. Bijgevolg kunnen zij in beginsel aansprakelijk gesteld worden
ingeval van tekortkomingen aan hun informatieverplichting jegens die
clie
Ènten. Omtrent de vraag of een dergelijke aansprakelijkheid in casu vaststond, deed het Hof evenwel niet onmiddellijk uitspraak. In casu verzocht het
Hof het echtpaar voorafgaandelijk het bewijs te leveren van een aantal feiten
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op grond waarvan moest blijken dat zij kort na het arbeidsongeval hun
kantoordirecteur hadden geõÈnformeerd over het bestaan daarvan en dat deze
hen meerdere malen negatief zou hebben geadviseerd over de eventuele
tussenkomst van de verzekeraar (Bergen, 22 mei 1997,
(weergave Van Schoubroeck, C.)).

T.B.H. 1997, 725

In haar eindarrest van 6 april 1998 besloot het Hof evenwel dat het betrokken
echtpaar er in casu niet in was geslaagd het bewijs te leveren dat de
aangestelde van de bank hen daadwerkelijk foutieve informatie zou hebben
verstrekt waardoor zij het schadegeval niet tijdig hadden aangegeven. Het
Hof was van mening dat het enkele feit dat die aangestelde niet spontaan en
onmiddellijk het verband had gelegd tussen het bestaan van de hypothecaire
lening en het ongeval, niet kon beschouwd worden als een, zelfs lichtste,
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fout. Een dergelijke fout moet beoordeeld worden in verhouding tot het
gedrag van een normaal zorgvuldige en vooruitziende bankbediende die
eveneens de functie van tussenpersoon vervult. Vermits nu een dergelijke
persoon dagelijks in contact komt met zeer veel verschillende clie
Ènten en hij
van die clie
Ènten op verschillende tijdstippen diverse inlichtingen ontvangt,
kon van hem, volgens het Hof, redelijkerwijze niet verwacht worden om
permanent een verband te leggen tussen al deze inlichtingen. Bovendien
onderstreepte het Hof het belang van de omstandigheden waarin deze
inlichtingen verstrekt werden: de melding van een familiaal voorval in
hoofde van een clie
È nt wordt inderdaad helemaal anders waargenomen door
een bankbediende naargelang deze mededeling plaats heeft in het kader van
een eenvoudig gesprek aan het loket, dan wel in het kader van een uitdrukkelijk verzoek tot inlichtingen of tot tussenkomst van die clie
Ènt. Het Hof van
Beroep te Bergen oordeelde dan ook dat het in casu volkomen mogelijk was
dat de echtgenote, bij een willekeurig bezoek aan het betrokken bankagentschap teneinde er verrichtingen te doen, de aangestelde van de bank geõÈnformeerd zou hebben over het ongeval van haar echtgenoot, maar dan alleen
zoals iemand die zopas een dramatische familiale gebeurtenis had meegemaakt en bijgevolg zonder het bestaan te melden van de hypothecaire lening
welke een jaar voordien werd onderschreven en zonder zich vragen te stellen
omtrent de gevolgen van het arbeidsongeval op de terugbetaling van die
lening. In dergelijke omstandigheden kon het gedrag van de aangestelde van
de bank volgens het Hof niet als een fout beschouwd worden wanneer deze
bij het vernemen van het arbeidsongeval niet spontaan het initiatief genomen
had om het dossier betreffende de hypothecaire lening te raadplegen teneinde
het bestaan van een eventuele verzekeringspolis na te gaan (Bergen, 6 april
1998,

329.

T.B.H. 1998, 412 (weergave Van Schoubroeck, C.)).

BANKVERZEKERING Ð SALDOVERZEKERING Ð ZAAKWAARNEMING Ð

TEGENSTELBAARHEID
VAN DE BANK

VAN NIEUWE POLISVOORWAARDEN

Ð INFORMATIEPLICHT

Ð De exacte juridische kwalificatie van een saldoverzekering

welke gekoppeld wordt aan een bankrekening (een verzekering voor rekening die een beding ten behoeve van een derde uitmaakt; een lastgeving of
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een zaakwaarneming), alsmede de gevolgen daarvan op de relaties tussen de
verschillende partijen en op de tegenstelbaarheid van de polisvoorwaarden,
gaf ook binnen de besproken periode aanleiding tot enige rechtspraak.
Zo benadrukte het Hof van Beroep te Luik dat de bankier die, zonder daartoe
gemandateerd te zijn door de titularis van de rekening, als verzekeringnemer
een collectieve saldoverzekering ondertekende voor rekening van derden

zaakwaarnemer. Wanneer de titularis op grond van deze polis dan de betaling van de
waarbij voormelde titularis fungeerde als verzekerde, handelde als

verzekeringsvergoedingen vraagt, bekrachtigt hij het beheer van de bank en is
hij dan ook gebonden door de nieuwe algemene polisvoorwaarden die door de
voor zijn rekening optredende bank werden aanvaard. Deze nieuwe voorwaarden moeten derhalve niet meer ter kennis van de titularis van de rekening
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worden gebracht opdat zij hem tegenstelbaar zouden zijn (Luik, 8 februari

Rev. ReÂg. Dr. 1995, 348; R.G.A.R. 1997, nr. 12.816). Eerder had
verzekering voor rekening die een beding ten behoeve van een derde uitmaakt.

1995,

ditzelfde Hof van Beroep te Luik een levensverzekering gekwalificeerd als

Binnen deze terechte logica kon de derde-begunstigde slechts aanspraken

formuleren opzichtens de verzekeraar-promettant, maar niet ten opzichte
van

de

Bank

als

verzekeringnemer-stipulant

(Luik,

15

oktober

1991,

J.L.M.B., 1992, 169 Ð Zie in dezelfde zin: Rb. Verviers, 2 september 1991,
J.L.M.B., 1992, 624. Vgl. met de rechtspraak inzake de door de banken ten

behoeve van hun clie
Ènten onderschreven verzekeringspolis-eurocheques, ingeval deze het slachtoffer werden van een diefstal van eurocheques: Bergen,

J.L.M.B. 1993, 76; Brussel, 10 december 1993, T.B.H.
Bijzondere gereglementeerde verzekeringscontracten in hoofdlijnen, Gent,
Maklu, 1996, p. 198, nr. 306 en p. 212, nr. 331; Fontaine, M., Droit des
assurances, Brussel, Larcier, 1996, p. 123, nr. 194; p. 491, nr. 971 en p. 507Âcution du contrat'', in:
508, nrs. 1010-1011; Fagnart, J.-L., ,,Formation et exe
La loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, Fontaine, M. en

17 december 1991,

1994, 1099, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X. Ð Zie tevens: Colle, Ph.,

Binon, J.M. (eds.), Brussel, Bruylant, 1993, p. 71-72, nr. 35).

De Rechtbank van Koophandel van Brussel was daarentegen veel strenger
voor de betrokken bankier. Zij was namelijk van mening dat wanneer een
bank als verzekeringnemer een rekeninghouder, mits betaling van een jaarlijkse premie van 100,± BEF, een dienst aanbiedt bestaande uit een overlijdensverzekering bij ongeval, zij deze clie
Ènt-verzekerde over de algemene
voorwaarden van deze polis dient in te lichten. Laat de bankier dit na, dan
begaat hij een pre-contractuele fout (culpa in contrahendo) en schendt hij,
zowel artikel 1382 B.W. als artikel 30 W.H.P.C. Aldus wordt volgens de
Rechtbank immers een schijn geschapen waardoor de clie
Ènt-verzekerde op
rechtmatige wijze zou kunnen denken dat hem een verzekeringsdekking
wordt verleend ingeval van ongeval vermits dit laatste begrip doorgaans
ruim wordt geõÈnterpreteerd door de rechtspraak. Het komt dan ook aan de
bank toe om de nakoming van deze informatieplicht aan te tonen, enerzijds
wegens haar betere bewijsmogelijkheden, en anderzijds wegens de onmoge-
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lijkheid voor de begunstigde van de verzekering om een negatief feit aan te
tonen (Vgl. m.b.t. het bewijs van een rekening-verrichting: Kh. Brussel,
21 maart 1994,

T.B.H. 1995, 1014, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X. en Kh.
T.B.H. 1993, 987, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X. Zie

Brussel, 24 juni 1992,

ook infra). Vreemd genoeg werd er meteen ook geoordeeld dat de schade-

vergoeding in casu bestond uit het uitbetalen door de bank aan de begunstigde van de verzekeringsuitkering waarop de verzekerde clie
Ènt in geval van
een ongeval terecht mocht geloven recht te hebben (Kh. Brussel, 3 december

T.B.H. 1997, 741, en de terecht kritische noot van Buyle, J.-P. en
R.G.A.R., 1999, nr. 13.059). Tegen dit vonnis is een hoger
beroep hangende (Zie eveneens over de informatieplicht van de bankier in
het kader van verzekeringen: Fagnart, J.-L., ,,Les obligations d'information
du banquier assureur'', n.a.v. het colloquium op 3 juni 1999 inzake: Bancassurfinance, AEDBF-Belgium, nog niet gepubliceerd).

1996,
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Delierneux, M.;

3.

Overschrijvingen

3.1. Algemeen
330.

OVERSCHRIJVING Ð ALGEMEEN Ð DEFINITIE Ð In de rechtsleer welke in

de besproken periode werd gepubliceerd, wordt de overschrijving doorgaans
gedefinie
È erd als een verrichting waarbij de bankier, op schriftelijk of mondeling verzoek van de houder van een bankrekening, diens rekening met een
bepaald bedrag debiteert teneinde het overeenstemmende bedrag te crediteren
op een andere rekening, die meestal, maar niet noodzakelijk, geopend werd op
naam van een andere titularis, al dan niet bij dezelfde kredietinstelling als deze

Knelpunten in
verband met (bank)rekening. (Euro)cheque en overschrijving'', in: HandelsEconomisch en FinancieÈel recht, Storme, M., Wymeersch, E., Braeckmans, H.
waar de gedebiteerde rekening wordt gehouden (Lanoye, L., ,,

(eds.), Postuniversitaire cyclus Willy Delva 1994-1995, Gent, Mys & Breesch,

1995, (p. 409 e.v.), p. 463, nr. 56 Ð Zie eveneens met betrekking tot de
overschrijving in het algemeen binnen de besproken periode: Spruyt, N.,

,,Geld Ð Cheque Overschrijvingsformulier'', in: Recht voor de onderneming, Blommaert, D., Gadeyne, S., Struyven, D. en Merchiers, Y. (red.),
Antwerpen, Kluwer, losbl., Boek VI.10, 47p. ; Byttebier, K., ,,Algemene
bankvoorwaarden en girale betaalinstrumenten'', in: Actuele ontwikkelingen
in de rechtsverhouding tussen bank en consument, Centrum voor beroepsvervolmaking in de rechten, Antwerps juristencongres, 1994, Antwerpen,
Maklu, p. 255-312, in het bijz., p. 281-287, nrs. 40-47; Van Wuytswinkel,

Les effets de commerce et instruments scripturaux de paiement'', in:
TraiteÂ pratique de droit commercial, t. 2 , Brussel, Kluwer, 1992, 3-199. Zie
ook: Merchiers, Y., Colle, Ph. en Dambre, M., o.c., p. 927, nr. 164).
M., ,,

331.

OVERSCHRIJVING Ð OGENBLIK

VAN BETALING

Ð Volgens de overheer-

sende doctrinale stelling zal een betaling via een overschrijving pas bevrijdend zijn

op het ogenblik van de creditering van de rekening van de bank van
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de begunstigde (O.m.: Lanoye, L., o.c., p. 464, nr. 56, voetnoot 185. Zie
ook: Merchiers, Y., Colle, Ph. en Dambre, M., o.c., p. 927-928, nrs. 167-168;
Van Ommeslaghe, P., ,,Les aspects juridiques du paiement, rapport introductif'', Rev. dr. U.L.B. 1993/8, p. 26, nr. 12; Wymeersch, E., ,,Aspects
juridiques de certains nouveau moyens de paiement'', Bank Fin. 1995, p. 23,
nr. 20). Ook in de besproken periode heeft de rechtspraak er enkele malen op
gewezen dat het ogenblik van betaling bij een overschrijving datgene is
waarop de rekening van de (tweede) bankier ten behoeve van de begunstigde-schuldeiser ten belope van het getransfereerde bedrag gecrediteerd

T.B.H. 1996, 1035 met inDe Verz. 1997, 70, noot
Ghijsels, Y.; Arbh. Bergen, 1 juni 1994, Soc. Kron. 1995, 437, noot; Kh.
Charleroi, 24 juni 1992, J.L.M.B. 1992, 1281, noot Louveau, B. Contra: Van
Ryn, J. en Heenen, J., Principes de droit commercial, IV, Brussel, Bruylant,

wordt (Arbh. Antwerpen, 14 november 1995,
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stemmende noot van Buyle, J.-P. en Thunis, X.;

1988, p. 328-330, nr. 448 die stellen dat, wanneer er slechts e
Âe
Ân kredietin-

stelling bij de verrichting betrokken is, de overschrijving pas onherroepelijk
wordt op het ogenblik van het debiteren van de rekening van de opdrachtgever. Zijn er daarentegen twee bankiers betrokken bij de operatie via tussenkomst van een compensatiekamer, dan is de overschrijving pas voltrokken op
het ogenblik van de bee
Èindiging van de compensatie in de compensatiekamer. Indien de overschrijving niet gebeurd via een compensatiekamer, dan is
ze voltrokken op het ogenblik van de inschrijving op het credit van de
rekening van de bankier van de begunstigde. In dit kader oordeelde het
Arbeidshof te Antwerpen dat wanneer een arbeidsongevallenverzekaar er op
grond van de arbeidsongevallenwetgeving toe gehouden is om vo
Âo
Â r een
bepaalde datum bijdragen over te maken aan het Fonds voor Arbeidsongevallen, hij deze verplichting nakwam wanneer bleek dat: (i) hij vo
Âo
Â r die
datum aan zijn bankier de opdracht gaf om die betaling uit te voeren, en (ii)
de gelden vo
Âo
Â r die datum tussen de bank van de wetsverzekeraar en de bank
van het Fonds voor Arbeidsongevallen werden verrekend (Arbh. Antwerpen,

T.B.H. 1996, 1035 met instemmende noot van Buyle,
De Verz. 1997, 70, noot Ghijsels, Y. Ð Zie ook:
juli 1993, Soc.Kron. 1994, 217). Bemerk eveneens een

14 november 1995,

J.-P. en Thunis, X.;
Arbh.Brussel, 9

vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Charleroi waarin voorgehouden wordt dat de schuldenaar die een cheque aan zijn schuldeiser overhandigt, vanaf dat ogenblik ontslagen is van zijn verplichtingen onder de
opschortende voorwaarde van een goede afloop. Volgens de Rechtbank kan
hetzelfde gelden voor overschrijvingen zodat de schuldenaar bevrijdt is op
het ogenblik van het geven van de overschrijvingsopdracht (Rb. Charleroi,
18 maart 1992,

J.T., 1992, 799; R.G.E.N., 1994, 279, nr. 24.377 Ð Vgl.
ibidem, waarin gesteld werd dat de

Arbrb. Antwerpen, 14 november 1995,

schuldenaar die het overschrijvingsorder heeft uitgeschreven binnen de

gestelde termijnen, zich rechtsgeldig heeft bevrijd van zijn verplichting tot
betaling ten aanzien van de schuldeiser Ð Zie ook de commentaar bij:
Lanoye, L.,

2008

o.c., p. 454, nr. 46, voetnoot 156)).

332.

OVERSCHRIJVING Ð BEWIJS

VAN UITVOERING

Ð De Rechtbank van

Koophandel besliste dat wanneer een clie
Ènt een overschrijving betwist, de
Bank, wegens haar betere geschiktheid om het bewijs te leveren (cfr.
art. 1315 B.W.), dient aan te tonen dat de betwiste verrichting daadwerkelijk
werd uitgevoerd in opdracht van die clie
Ènt (Kh. Brussel, 21 maart 1994,

T.B.H., 1995, 1014, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.). Diezelfde Rechtbank
van Koophandel van Brussel had voordien in dezelfde zin reeds beslist door

te stellen dat, ingeval van betwisting van een afhaling door de clie
Ènt, het aan
de bankier toekomt om, op basis van diens bevoorrechte situatie inzake de
bewijsvoering en gezien de onmogelijkheid voor de clie
Ènt om een negatief
feit te bewijzen, de betwiste verrichting te rechtvaardigen (Kh. Brussel,
24 juni 1992,
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333.
MER

T.B.H. 1993, 987, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.).

OVERSCHRIJVING Ð ALGEMEEN

REGLEMENT VAN DE VERREKENINGSKA-

Ð TOETREDING Ð Wanneer de partijen (in casu ging het om twee

bankiers en De Post) bij een overschrijving zijn toegetreden tot het reglement
van de verrekeningskamer, dan bepaalt dit reglement hun verplichtingen
(Kh. Brussel, 18 mei 1993,

T.B.H. 1994, 1109). Deze beslissing werd even-

wel hervormd door het Hof van Beroep te Brussel dat benadrukte dat dit

reglement weliswaar technische verplichtingen bevat tussen de partijen,
maar dat zulks bij gebreke aan een specifieke juridische sanctie niet volstaat

T.B.H.
T.B.H. 1997, (weergave

om ze te verheffen tot volwaardige rechtsregels (Brussel, 6 mei 1997,
1998, 801, noot Buyle, J.-P. en Delierneux, M. en
Buyle, J.-P.), 459).

334.

OVERSCHRIJVING Ð TUSSENKOMST

RING

Ð ONVOLDOENDE

VAN TWEE BANKEN

Ð TERUGVORDE-

PROVISIE IN HOOFDE VAN DE OPDRACHTGEVER

Ð De

vraag of een bankier die een regelmatig overschrijvingsorder uitvoert, de
terugbetaling kan eisen van de begunstigde en desgevallend kan overgaan tot
een tegenboeking, wanneer hij vaststelt dat de rekening van de opdrachtgever onvoldoende gedekt is, wordt betwist (Zie hierover o.m.: Van Ryn, J. en

Principes de droit commercial, IV, Bruylant, Brussel, 1988,
Le virement'', in: La banque dans la vie quotidienne,
Ed. Du Jeune Barreau, Brussel, 1986, 366; Van Wuytswinkel, C., ,,Les effets
de commerce et instruments scripturaux de paiement'', in: TraiteÂ pratique de
droit commercial, II, Brussel, Kluwer, 1992, 195). In een uitermate com-

Heenen, J.,

nr. 450; Bruyneel, A., ,,

plexe zaak, heeft het Hof van Beroep van Brussel op deze vraag een (zij het
weinig gemotiveerd) antwoord gegeven. Een clie
Ènt bood een bankier (de
eerste bank) een overschrijvingsopdracht aan waarvan hij de begunstigde
was. De eerste bank bood deze overschrijvingsopdracht vervolgens aan aan
De Post, waar de opdrachtgever een rekening had. De Post crediteerde

onmiddellijk de rekening van de eerste bank in de verrekeningskamer onder
voorbehoud van goede afloop. Aangezien de rekening van de opdrachtgever
evenwel

onvoldoende gedekt was, richtte de Post een terugzendingsborderel

aan een andere bankier dan de oorspronkelijke bank (de tweede bank) in

2009

plaats van aan de eerste bank, en debiteerde zij de rekening van de tweede
bank i.p. v. die van de eerste bank. Laatstgenoemde crediteerde de rekening
van de clie
È nt met het bedrag van de overschrijving. Dit bedrag werd door
laatstgenoemde onmiddellijk afgehaald. De tweede bank vorderde van De
Post vervolgens de terugbetaling van de onverschuldigde betaling op grond

de in rem
verso in wegens vermogensverschuiving zonder oorzaak. Nadat deze vorderingen respectievelijk als ongegrond en onontvankelijk werden afgewezen
door de eerste rechter (Kh. Brussel, 18 mei 1993, T.B.H. 1994, 1109, noot
van artikel 1376 B.W. en stelde tegen de eerste bank een vordering

Buyle, J.-P. en Thunis, X.), werd door de eerste bankier hoger beroep
aangetekend. De Post en de eerste bank werden uiteindelijk door het Hof

van Beroep van Brussel in solidum veroordeeld tot betaling van het litigieus
bedrag op grond van de onverschuldigde betaling (cfr. arts. 1235, lid 1 en
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1376 B.W.) en de leer van de vermogensverschuiving zonder oorzaak. De
debitering van de rekening van de tweede bank bij de verrekeningskamer
werd ambtshalve door De Post uitgevoerd, zonder dat de tweede bank tot
enige verplichting gehouden was. Het ging volgens het Hof om een gedwongen betaling. Volgens het Hof leek het gevorderde bedrag een ,,absoluut of
objectief onverschuldigd bedrag'' te zijn. Tengevolge van de vergissing die
De Post beging in de behandeling van een niet-geprovisioneerde overschrijvingsopdracht, ontstond er in hoofde van de rekening van de eerste bank bij
de verrekeningskamer een vermogensverschuiving zonder oorzaak ten nadele van de tweede bank. Op het ogenblik waarop zij vaststelde dat de
rekening van de opdrachtgever niet voldoende geprovisioneerd was, had
De Post de rekening van de eerste bankier bij de verrekeningskamer moeten
debiteren als tegenactie van de eerdere creditering onder voorbehoud. Door
dit niet te doen, ontstond er volgens het Hof in hoofde van de eerste bank een
verrijking welke correspondeerde met een onterechte veinzing in hoofde van
de tweede bank. De tweede bank was evenwel vreemd aan de door De Post
verkeerd uitgevoerde verrichting. Eerstgenoemde beschikte gemeenrechtelijk niet over een rechtstreekse vordering tegen de eerste bankier, zodat aan
de voorwaarden van de

actio de in rem verso voldaan was. Het reglement van

de verrekeningskamer, dat slechts louter technische regels bevat, kon volgens het Hof geen hinderpaal vormen voor de vorderingen van de tweede
bank. Zelfs indien men aan de tweede bankier kon verwijten dat hij niet
gehandeld had met de door het reglement van de verrekeningskamer opgelegde spoed wat de teruggave van de litigieuze overschrijving betrof, dan nog
belette deze nalatigheid volgens het Hof niet dat een vordering tot terugbetaling van de onverschuldigde betaling kon worden ingesteld. Noch De
Post, noch de eerste bankier konden evenwel enige schade als gevolg van

T.B.H. 1998, 801, noot
T.B.H. 1997 (weergave Buyle, J.), 459).

deze nalatigheid bewijzen (Brussel, 6 mei 1997,
Buyle, J.-P. en Delierneux, M.;

335.

OVERSCHRIJVING Ð TERRITORIALE

BEVOEGDHEID

Ð Indien de partijen

in afwijking van artikel 1247 B.W. overeengekomen zijn dat de betaling van

2010

facturen dient te geschieden door overschrijving op de bankrekening van
eiseres bij een bepaald bankagentschap, dan is de rechter van de plaats waar
dit bankagentschap is gevestigd, territoriaal bevoegd overeenkomstig artikel
624, 2

o

Ger. W. (Kh. Charleroi, 24 juni 1992,

Louveaux, B.).

J.L.M.B. 1992, 1281, noot

3.2. Wijze van uitvoering door de Bank
3.2.1. D e f o u t i e f o f z o n d e r o p d r a c h t u i t g e v o e r d e
overschrijving
336.

OVERSCHRIJVING Ð UITVOERING Ð FOUTIEF

OF ZONDER OPDRACHT

Ð

BEGINSEL Ð Wanneer een bankier een overschrijving, hetzij zonder opdracht
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of mandaat van zijn clie
È nt, hetzij verkeerd uitgevoerd heeft (bv. door creditering van een andere rekening dan diegene welke aangeduidt werd op het
overschrijvingsformulier), dan heeft hij het recht om zijn fout via een tegenboeking recht te zetten (cfr. arts. 1376-1377 B.W.). In veel gevallen zal de
bank daartoe overigens contractueel gerechtigd zijn overeenkomstig haar
algemene voorwaarden. Indien de pseudo-begunstigde of de accipiens het
aldus verkeerdelijk op zijn rekening gecrediteerde bedrag van de overschrijving reeds heeft opgenomen, dan kan de bank als solvens dit bedrag van hem
terugvorderen op grond van het principe van de onverschuldigde betaling.
Daartoe moet aan een dubbele voorwaarde voldaan zijn: er moet een betaling
zijn (d.w.z. de wil om een veronderstelde verbintenis uit te voeren) en die
betaling moet onverschuldigd zijn verricht (d.w.z. bij afwezigheid van een
verbintenis of ingeval van het niet-bestaan van de schuld). De pseudo-begunstigde kan zich tegen deze terugvordering van de onverschuldigde betaling niet
verzetten door een schuldvordering tegen de pseudo-opdrachtgever in te
roepen of door te stellen dat er na schuldvergelijking onvoldoende fondsen
beschikbaar zouden zijn. De onverschuldigde betaling bestaat immers in
hoofde van de bankier die geen schuld noch verbintenis heeft ten aanzien
van de begunstigde om diens rekening te crediteren vermits hij daartoe geen

o.c., p. 929, nr. 172
Principes de droit commercial, IV, Brussel,
Bruylant, 1988, p. 330-331, nr. 450). Deze beginselen werden in de besproken
periode herhaaldelijk bevestigd door de rechtspraak (Brussel, 6 mei 1998, J.T.
1998, 602; Antwerpen, 16 februari 1998, R.W. 1998-99, 50, noot; Brussel,
15 oktober 1996, T.B.H. 1997, 748, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.; Bergen,
26 juni 1997, J.T. 1998, 71 (waarin enerzijds wel gesteld werd dat de theorie
opdracht kreeg (Merchiers, Y., Colle, Ph. en Dambre, M.,

Ð Vgl. Van Ryn, J. en Heenen, J.,

van de verrijking zonder oorzaak essentieel ondergeschikt en niet toepasselijk

is wanneer de eiser nog over een ander actiemiddel beschikt op grond van de
wet of een (quasi-)contract of (quasi-)delict, en anderzijds dat de rechter steeds
moet nagaan of zulk actiemiddel in casu voorhanden is); Brussel, 15 oktober
1996,

T.B.H. 1997, 748, noot; Kh. Brussel, 20 december 1993, T.B.H. 1994,
T.B.H.

1080, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X. Vgl. Luik, 7 december 1993,

1994, 1079, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X. (In deze beslissing werd de

2011

teruggaveplicht gegrond op artikel 1315 B.W. Aldus diende de eiser aan te
tonen dat de overschrijving zonder oorzaak een lening zonder interest uitmaakte voor de begunstigde van de overschrijving zodat er in hoofde van
laatstgenoemde een teruggaveplicht ontstond) en Kh. Charleroi, 2 september
1992,
337.

J.L.M.B. 1993, 889).

OVERSCHRIJVING Ð UITVOERING Ð FOUTIEF

OF ZONDER OPDRACHT

Ð

UITZONDERINGEN Ð Op voormelde beginselen tot terugave aan de pseudoopdrachtgever via de bank, werden in de rechtspraak van de besproken
periode ook uitzonderingen aangestipt, o.m. ingeval:
Ð de ten onrechte gedebiteerde clie
Ènt de door de bank ten onrechte of

bekrachtigde. Deze bekrachtiging is
omstandig stilzwijgen van de clie
Ènt (Brussel, 6 mei 1998, J.T. 1998, 602).
foutief uitgevoerde overschrijving
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aan geen vormvereisten onderworpen en kan zelfs voortvloeien uit het
Aldus werd ook beslist dat het langdurig stilzwijgen van de werkelijke
begunstigde van het overschrijvingsorder, terwijl hij daadwerkelijk kennis had van het bestaan van de betwiste overschrijvingsopdracht, moest
geõÈnterpreteerd worden als een stilzwijgende bekrachtiging van de door
de bank uitgevoerde overdracht (Kh. Brussel, 13 januari 1992,
1993, 980, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.).
Ð de bankier zich kan beroepen op een

T.B.H.

rechtsgeldig contractueel beding in

zijn algemeen reglement dat bv. bepaalt dat de laattijdige of de verkeerde
uitvoering die te wijten is aan een fout van de bank, enkel recht geeft op
de creditintresten die de begunstigde onthouden werden (Brussel, 5 november 1993,

T.B.H. 1994, 1077, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X., waarin

tevens gesteld werd dat de quasi-delictuele aansprakelijkheid van de

bank in casu niet kon ingeroepen worden tot vergoeding van de door
de pseudo-opdrachtgever geleden schade die louter het gevolg was van
de slechte uitvoering van de overeenkomst).
Merk ook op dat eenmaal het bedrag, zonder enig voorbehoud van de bank,
wordt ingeschreven op het credit van de rekening van de begunstigde, er
bevrijdend wordt betaald (zie supra) en tegenboeking zonder de toestemming
van die begunstigde niet meer mogelijk is, ongeacht de excepties die tussen
de banken of tegen de opdrachtgever kunnen worden ingeroepen (Merchiers,
Y., Colle, Ph. en Dambre, M.,
338.

o.c., p. 930, nr. 173).

OVERSCHRIJVING Ð FOUTIEF

VAN TWEE BANKEN

OF ZONDER OPDRACHT

Ð CONTROLEVERPLICHTING

Ð TUSSENKOMST

VAN DE TWEEDE BANK

Ð

Ingeval twee banken tussenkomen bij de uitvoering van een overschrijvingsopdracht, dan wordt doorgaans aangenomen dat de foutieve uitvoering van
de overschrijvingsopdracht, al dan niet samen met de bank van de opdrachtgever of de opdrachtgever zelf, ten laste gelegd kan worden van de bank van
de bestemmeling van de overschrijvingsopdracht die fungeert als indeplaatsgestelde lasthebber van de bankier van de opdrachtgever. Op grond van
artikel 1994, lid 2 B.W. beschikt de lastgever dan over een rechtstreekse

2012

vordering tegen deze indeplaatsgestelde lasthebber (Merchiers, Y., Colle, Ph.

o.c., 929, nr. 171 Ð Contra: Van Ryn, J. en Heenen, J.,
Principes de droit commercial, Brussel, Bruylant, 1988, p. 326-327,
en Dambre, M.,

nr. 445en p. 332-333, nr. 451 die elke verwijzing verwerpen naar het

mandaat en naar de in de plaats gestelde lasthebber bij het kwalificeren
van de juridische verhoudingen tussen de partijen bij de uitvoering van
overschrijvingsorders. Volgens hen zouden de verplichtingen van de banken
terug te voeren zijn tot de uitvoering van de voorheen met de respectievelijke
clie
Ènten gesloten overeenkomst). Dit beginsel werd bevestigd door het Hof
van Beroep te Antwerpen. Het Hof stelde dat wanneer een leenmaatschappij,
ter uitvoering van een leningscontract, opdracht geeft aan haar bank (eerste
bank) om geld te storten op de rekening van haar clie
Ènt bij een andere bank
(tweede bank), de tweede bank aansprakelijk kan gesteld worden voor de
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goede afloop van deze betaling, ook al werden de gegevens verkeerd
medegedeeld. De tweede bank handelt volgens het Hof immers in opdracht
van de leenmaatschappij en niet in opdracht van de eerste bank, wier uitvoeringsagent zij niet is, noch in het kader van een beding ten behoeve van een
derde. De tweede bank wordt daarentegen als mandataris in de plaats gesteld
van de eerste bank. Overeenkomstig art. 1994, lid 2 B.W. kan de tweede bank
dan ook rechtstreeks door de opdrachtgever aangesproken worden (Antwer-

T. Not. 1994, 79 Ð In dezelfde zin: Kh. Antwerpen,
T. Not. 1992, 137).

pen, 26 oktober 1993,
12 november 1991,

339.

OVERSCHRIJVING Ð UITVOERING Ð FOUTIEVE

SCHRIJVINGSORDER

Ð CONTROLEVERPLICHTING

GEGEVENS IN EEN OVER-

VAN DE BANK

Ð De bank die

belast is met de uitvoering van een overschrijving moet de gegevens natrekken m.b.t. de rekening van de begunstigde. Meer in het bijzonder moet zij
nagaan of de begunstigde daadwerkelijk titularis is van de opgegeven rekening. Aldus dient zij niet enkel het rekeningnummer, maar uiteraard ook de
naam of de namen van de titularissen te controleren (Kh. Antwerpen,
12 november 1991,

T. Not. 1992, 137). Bij discordantie tussen de gegevens

in de overschrijvingsopdracht en de werkelijke gegevens m.b.t. de begunstigde titularis van de rekening, moet de bank de uitvoering van de overschrijvingsopdracht in eerste instantie weigeren, de zaak onderzoeken en
desgevallend vragen naar bijkomende instructies. De overschrijving vertoont
bovendien een abstract karakter, zodat de onderliggende verbintenis aan de
bank vreemd zal zijn en de tekortkomingen van de opdrachtgever of van

T. Not. 1994, 79
T.B.H. 1993, 980, noot

derden irrelevant zullen zijn (Antwerpen, 26 oktober 1993,
Ð In dezelfde zin: Kh. Brussel, 13 januari 1992,

Buyle, J.-P. en Thunis, X.). Er kan evenwel slechts sprake zijn van aan-

sprakelijkheid van de bankier die de overeenstemming tussen het rekeningnummer en de aangewezen begunstigde bij een postoverschrijving niet
controleert, wanneer de eiser het oorzakelijk verband bewijst tussen de
geleden schade en de tekortkoming van die bankier (Kh. Brussel, 13 december 1995,

T.B.H. 1996, 1041, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.).

2013

340.

OVERSCHRIJVING Ð UITVOERING Ð LAATTIJDIGHEID Ð Een laattijdig

uitgevoerde overschrijvingsopdracht kan uiteraard eveneens aanleiding geven tot een fout in hoofde van de uitvoerende bankier. Aldus werd beslist dat
een bank een fout begaat wanneer zij 2 werkdagen laat voorbijgaan tussen de
neerlegging van de overschrijvingsopdracht bij haar plaatselijk agentschap
en het voorleggen daarvan aan de verrekeningskamer. In casu werd de
aansprakelijkheid evenwel verdeeld tussen de bank en de opdrachtgever
aangezien laatstgenoemde ook een fout beging vermits hij vlak vo
Âo
Â r een
lang verlof een overschrijvingsopdracht afgaf waarvoor de termijn om te
crediteren vlak na
Á dit verlof verstreek (Arbh. Brussel, 9 juli 1993,
1994, 217).
341.

Soc. Kron.

OVERSCHRIJVING Ð UITVOERING Ð FAILLISSEMENT Ð Tenslotte had het
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Hof van Beroep te Bergen de gelegenheid zich uit te spreken over de vraag
naar de impact van een faillissement van de opdrachtgever van een gegeven
overschrijvingsorder. Vermits het overschrijvingsorder omschreven kan
worden als een lastgeving waaraan het faillissement een einde maakt, zal
de bankier, die bij vergissing de schuld van een ander betaalde terwijl hij
daarmee niet meer mee belast is omdat zijn mandaat ten gevolge van het
tussengekomen faillissement van de opdrachtgever een einde heeft genomen,
op basis van art. 1377 B.W. deze betaling bij de begunstigde kunnen terugvorderen als zijnde onverschuldigd (Bergen, 18 maart 1992,
984, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.; Bergen, 18 maart 1992,

T.B.H. 1993,
T.B.H. 1992,

1070: in dit laatste geval werd de gefailleerde bovendien ontzet uit het beheer
van zijn goederen en was het Hof van mening dat, gelet op de goede trouw in
hoofde van de begunstigde, er intrest verschuldigd was vanaf het ogenblik
waarop de begunstigde via de ingebrekestelling in kennis gesteld werd van
de vordering tot terugbetaling vanwege de bankier).
3.2.2. D e v a l s e o f v e r v a l s t e o v e r s c h r i j v i n g
342.

OVERSCHRIJVING Ð UITVOERING Ð VERVALSING Ð GEHOUDENHEID

VAN DE BANKIER

Ð BEGINSEL Ð Ingeval een overschrijvingsopdracht ver-

valst wordt, hetzij geheel (inclusief een valse handtekening), hetzij gedeeltelijk of wanneer de gemandateerde opdrachtgever misbruik maakt van zijn
handtekening, zal er bij uitbetaling door de bank, eveneens sprake zijn van
een onverschuldigde betaling zodat zij van de pseudo-begunstigde terugbetaling zal kunnen vorderen van de ten onrechte overgeschreven gelden.
Slaagt de bank daar evenwel niet in (bv. omdat de pseudo-begunstigde
insolvabel is of niet meer geõÈdentificeerd kan worden), dan wordt gemeenrechtelijk aangenomen dat het de bank is (en dus geenszins de titularis van de
rekening aan wie de onterechte betaling niet tegenwerpelijk is) die aansprakelijk zal zijn voor de nadelige gevolgen van de (onterechte) uitvoering van
het vervalst overschrijvingsorder. Dit zal zelfs het geval zijn ongeacht of de
bank terzake een fout beging (bv. door een nalatigheid bij de controle van de
handtekening van de titularis en/of van het voorhanden zijn van provisie)

2014

(Zieover deze problematiek o.m.: Buckinx, H. en Van Minnebruggen, W.,

De aansprakelijkheid in het betalingsverkeer'', in: Financieel recht tussen
oud en nieuw, Wymeersch, E. (ed.), Antwerpen, Maklu, 1996, p. 729-795, in
Â du banquier et automatisahet bijz., p. 751 e.v.; Thunis, X., Responsabilite
tion des paiements, Reeks ,,Travaux de la FaculteÂ de Droit de Namur'', nr. 19,
Presses Universitaires de Namur, Namen, 1996, 362 p. ; Lanoye, L., o.c.,
Âquences civiles de l'exeÂcution par la
p. 468, nr. 60; Dupont, Ph., ,,Conse
banque d'un ordre falsifieÂ'', in: Droit bancaire et financier au Grand-DucheÂ
de Luxembourg, Brussel, Larcier, 1994, II, 661-680; Poelmans, O. en
Deome, A., ,,Les relations entre le banquier et son client titulaire d'un
compte en banque apreÁs l'arreÃt de la Cour de Cassation du 16 septembre
1993'', Bank Fin., 411-418, in het bijz. nrs. 1-21; Dal, G.-A., ,,La nature
juridique du compte de deÂpoÃt aÁ vue'', in: MeÂlanges Roger O.Dalcq, Brussel,
1993, 55-65, in het bijz. nrs. 1-8; Ballon, G.-L., ,,Le paiement, par une
banque, d'une somme d'argent sur base d'un faux ordre'', D.C.C.R., 1992,
76-82, noot onder Brussel, 7 februari 1992; Buyle, J.-P., en Poelmans, O.,
,,L'article 1239 du Code civil et les ordres de paiement portant fausse
signature ou dont les mentions ont eÂteÂ falsifieÂes'', T.B.H., 1992, 704-713,
Áque. Ordre
noot onder Kh. Brussel, 9 februari 1990; Romain, J.-F., ,,Che
falsifieÂ. Droit commun. Obligation de veÂrification de la banque'', Bank Fin.,
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,,

1992, 37-44, noot onder Cass., 27 september 1990).

343.

Deze beginselen werden ook in de besproken periode herhaaldelijk

bevestigd in de rechtspraak (bv. Rb. Brugge, 24 oktober 1995,

T.G.R. 1996,

98: zware fout van de bankier t.g.v. een gebrek aan controle van een betalingsopdracht die op een ongebruikelijke wijze was opgesteld met een
dubieuze handtekening en een zeer vaag buitenlands adres), zij het dat
daartoe vaak verschillende juridische grondslagen aangewend werden, m.n.:

.

Artikel 1239 B.W. dat toepasselijk is ongeacht of de bank een fout heeft
gemaakt en luidens hetwelk er slechts sprake kan zijn van een bevrijdende
betaling wanneer deze geschiedt aan de schuldeiser of aan diens volmachtdrager. Daaraan zal niet voldaan zijn indien het overschrijvingsorder
uitgeschreven werd door of ten voordele van een derde die geen hoedanigheid had om de betaling te ontvangen. De betaling is dan ook niet tegen-

A.J.T., 1997-98,
Over de aansprakelijkheid van de bank voor het
uitvoeren van een vervalst overschrijvingsorder''; Kh. Brussel, 23 juni
1994, T.B.H. 1995, 220; Rb. Brussel, 11 februari 1994, J.L.M.B. 1994,
1052; Brussel, 7 februari 1992, D.C.C.R. 1992-93, 73, noot Ballon, G.-L,
,,Le paiement, par une banque, d'une somme d'argent sur base d'un faux
ordre''; Kh. Brussel, 18 december 1991, T.B.H. 1992, 954, noot Buyle,
J.-P. en Thunis, X. Ð Zie eveneens: Lanoye, L., o.c., p. 468, nr. 60; Buyle,
J.-P., en Poelmans, O., o.c., p. 713, nr. 6; Deome, A., o.c., p. 412,
nr. 3; Merchiers, Y., Colle, Ph. en Dambre, M., o.c., p. 930, nr. 174; Cass.,
27 september 1990, Bank Fin., 1992, p. 39, noot Romain, J.-F., ,,La
werpelijk aan de rekeninghouder (Brussel, 25 maart 1997,
258, noot Mortier, E., ,,

2015

responsabiliteÂ du banquier qui exeÂcute un cheÁque ou un virement comportant une fausse signature''; R.W. 1990-91, 854; J.T. 1991, 88; Pas.
1991, I, 82 (weliswaar m.b.t. de cheque) Ð Contra: Kh. Brussel, 9 februari
1990, T.B.H. 1992, 701, noot Buyle, J.-P. en Poelmans, O., ,,L'article 1239
du Code civil et les orders de paiement portant fausse signature ou dont
les mentions ont eÂteÂ falsifieÂes'', waarin gesteld werd dat de begunstigde

van een regelmatig overschrijvingsorder niet de hoedanigheid heeft van

lasthebber van de rekeninghouder in de zin van art. 1236 B.W. Bijgevolg
is de begunstigde van een vals overschrijvingsorder geen bedrieglijke
lasthebber, maar wel een pseudo-schuldeiser van de rekeninghouder.
Art. 1239 B.W., dat de voorwaarden bepaalt waaronder de werkelijke
schuldenaar door de betaling van een bestaande schuld bevrijd is, werd
dan ook niet toepasselijk geacht op een geschil in verband met de betaling
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van een vals overschrijvingsorder). Dit laatste vonnis werd evenwel hervormd door het hogervermelde arrest van het Hof van Beroep van Brussel
van 7 februari 1992 (

.

D.C.C.R. 1992-93, 73, noot Ballon, G.-L.).

De teruggaveverplichting van de bankier als bewaarnemer van de gedeponeerde gelden (Brussel, 27 juni 1997,

T.B.H. 1998, 806, noot Buyle, J.

en Delierneux, M.: Dit arrest bevestigde Kh. Brussel, 3 november 1992,

T.B.H. 1993, 992, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X. waarin de rechtbank
echter in het midden liet welke de finaal te weerhouden juridische grondslag was); Brussel, 10 september 1991, J.L.M.B. 1992, 1085, noot De
Â du banquier en cas d'exeÂcution d'un virePatoul, F., ,,La responsabilite
ment falsifieÂ'': Aangezien de vervalser in casu een lasthebber van de

rekeninghouder was, kon de bank een schadevergoeding eisen van deze

laatste. Gerechtelijke compensatie tussen de vordering van de rekeninghouder en deze van de bank was in casu evenwel niet mogelijk omdat de
vordering van de bank verjaard was op grond van art. 26 van de Wet
17 april 1878). Laatstgenoemd arrest heeft ook aanleiding gegeven tot het
reeds eerder (zie supra) aangehaalde arrest van het Hof van Cassatie van

R.W. 1993-94, 1268, noot Dirix, E.; T. Not. 1994, 228;
J.L.M.B. 1993, 1478; J.T. 1994, 37; Bank Fin. 1994, 43, noot V.O.; Bull.
1993, 698; Arr. Cass. 1993, 703; Pas. 1993, I, 698) Ð Zie ook de
bespreking door Lanoye, L., o.c., p,465-466, nr. 58 en Kh. Brussel
9 februari 1990, T.B.H. 1992, 701, noot Buyle, J.-P. en Poelmans, O.,
,,L'article 1239 du Code civil et les orders de paiement portant fausse
signature ou dont les mentions ont eÂteÂ falsifieÂes'' waarin gesteld werd dat
16 september 1993 (

de uitvoering door de bank van een regelmatige betalingsopdracht niet het
gevolg is van een bewaargevingsovereenkomst en de daaraan gekoppelde
teruggaveplicht van de haar toevertrouwde gelden Ð Zie eveneens:

Âquences civiles de l'exeÂcution par la banque d'un
Dupont, Ph., ,,Conse
ordre falsifieÂ'', in: Droit bancaire et financier au Grand-DucheÂ de Luxembourg, Brussel, Larcier, 1994, II, 668. Contra: Lanoye, L., o.c., p. 469,
nr. 60 op grond van de juridische kwalificatie van de overeenkomst met de
rekeninghouder.

2016

.

De gelijkstelling met de complete afwezigheid van overschrijvingsopdracht (Zie o.m. bij: De Patoul, F.,

344.

o.c., 1993, p. 1093, nr. 5).

OVERSCHRIJVING Ð UITVOERING Ð VERVALSING Ð BEVRIJDING VAN DE

BANKIER

Ð BEGINSEL Ð Voormelde rechtsleer is het er evenwel ook over

eens dat de bankier (minstens ten dele) bevrijdt zal zijn van zijn principie
Èle
teruggaveplicht ingeval:
Ð de titularis van de rekening of diens aangestelden (die houder is (zijn) van
de overschrijvingsformulieren), zelf een fout heeft (hebben) gemaakt die
aan de oorsprong van het debet ligt en derhalve de oorzaak van de schade
is. Uiteraard gaat het hier om een feitenkwestie. In dit kader besliste het
Hof van Beroep te Brussel dat uit het enkele feit dat de valse over-
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schrijving slechts verricht kon worden door een persoon die toegang had
tot de handtekening van de rekeninghouder, alsook tot de documenten
die zijn commercie
È le en bancaire gegevens droegen, er in hoofde van die
clie
Ènt nog geen fout kon afgeleid worden die aan de oorsprong van het
debet zou liggen. Uiteraard zal de bankier het bestaan van deze fout, die
tot de schade heeft bijgedragen, dienen te bewijzen (Brussel, 27 juni

T.B.H. 1998, 806, noot Buyle, J.-P. en Delierneux, M. Dit arrest
T.B.H. 1993, 992, noot Buyle,
J.-P. en Thunis, X. Zie ook: Brussel, 10 september 1991, J.L.M.B. 1992,
1085; Rb. Brussel, 11 februari 1994, J.L.M.B. 1994, 1052 waarin in casu

1997,

bevestigde Kh. Brussel, 3 november 1992,

eveneens geen fout werd weerhouden).

Ð de bank zich kan beroepen op een rechtsgeldig exoneratiebeding in haar
algemeen reglement of in de rekeningovereenkomst waardoor ze haar
contractuele aansprakelijkheid beperkt tot een zware fout. Zulke beperking is geldig. De bank zal immers slechts gehouden zijn tot controle van
de schijnbare regelmatigheid van de vermeldingen op de titel. Ze zal pas
aansprakelijk gesteld kunnen worden indien de titel manifeste anomaliee
Èn vertoont die gemakkelijk ontdekt hadden kunnen worden door een
snel, doch aandachtig onderzoek. Slechts wanneer de bank zich vrijstelt
van e
Álke aansprakelijkheid bij nazicht van de handtekening, is deze
exoneratie nietig omdat ze in dat geval de controleverbintenis van de

o.c., p. 470-472,
o.c., p. 930, nr. 174). In

bank volledig uitholt (Zie hierover o.m.: Lanoye, L.,
nr. 62; Merchiers, Y., Colle, Ph. en Dambre, M.,

dit kader had het Hof van Beroep te Brussel de rechtsgeldigheid weerhouden van een clausule in de algemene voorwaarden van een bank
waarin gesteld werd dat die bank slechts gehouden was tot vergelijking
tussen het specimen van de handtekening van de titularis en de handtekening die op het overschrijvingsformulier voorkwam en dat de bank
slechts aansprakelijk gesteld kon worden in geval van zware fout. Het
Hof achtte deze clausule verenigbaar met art. 1239 B.W. en oordeelde
eveneens dat het niet om een ongeoorloofd exoneratiebeding ging.
Bovendien werd in casu zelfs geen lichte fout in hoofde van de bankier
weerhouden gelet op de door de vervalsers van het overschrijvingsorder

2017

dermate gecree
È erde ernstige schijn van authenticiteit. Eender welke
bankier zou volgens het Hof in dezelfde omstandigheden overgegaan

A.J.T. 1997-98, 258, noot
Over de aansprakelijkheid van de bank voor het uitvoeren
van een vervalst overschrijvingsorder'').

zijn tot uitbetaling (Brussel, 25 maart 1997,
Mortier, E., ,,

Voordien had de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brugge zich veel

strenger getoond opzichtens het voorgelegde algemene exoneratiebeding
en dit zelfs nietig verklaard vermits het de ontkenning inhield van de
controleverplichting van de bank (Rb. Brugge, 24 oktober 1995,

T.G.R.

1996, 98 Ð Zie in dezelfde zin wegens de te verregaande algemeenheid
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van het betrokken exoneratiebeding: Brussel, 10 september 1991,

J.L.M.B. 1992, 1085, noot De Patoul, F., ,,La responsabiliteÂ du banquier
en cas d'exeÂcution d'un virement falsifieÂ''; Cass., 27 september 1990,
Bank Fin., 1992, p. 39, noot Romain, J.-F., ,,La responsabiliteÂ du
banquier qui exeÂcute un cheÁque ou un virement comportant une fausse
signature''; R.W. 1990-91, 854; J.T. 1991, 88; Pas. 1991, I, 82 (weliswaar m.b.t. een cheque) Ð Zie ook de bespreking door: Lanoye, L., o.c.,
p. 465-466, nr. 58). De Rechtbank van Koophandel te Brussel sloot zich

hierbij aan door te stellen dat de bankier zich inderdaad conventioneel
kan bevrijden van zijn terugbetalingsverplichting op voorwaarde evenwel dat het exoneratiebeding effectief ter kennis van de clie
Ènt werd
gebracht en dat dit beding het werkelijke voorwerp van de verplichting
tot verificatie waaraan de bank gehouden is inzake betalingsorders niet
wegneemt (Kh. Brussel, 3 november 1992,

T.B.H. 1993, 992, noot Buyle,

J.-P. en Thunis, X.). De toepassing van een exoneratiebeding werd zelfs

volledig verworpen aangezien artikel 1239 B.W. toepasselijk is ongeacht
de fout van de bankier, welke in casu niet voorhanden was (Brussel,

D.C.C.R. 1992-93, 73, noot Ballon, G., ,,Le paiement,
par une banque, d'une somme d'argent sur base d'un faux ordre'').
7 februari 1992,

Ð de schijnleer (als autonome bron van verbintenissen) kan toegepast
worden en dat de schuldenaar bijgevolg op grond van de gecree
È erde
schijn kon geloven dat hij rechtsgeldig betaalde aan de ,,juiste'' schuldeiser. Uiteraard zal de bank dienen aan te tonen dat diens clie
Ènt een
bedrieglijke schijn cree
Èerde die tot de schade bijdroeg (Kh. Brussel,

T.B.H. 1995, 220; Kh. Brussel, 3 november 1992, T.B.H.
11 februari 1994, J.L.M.B. 1994, 1052 waarin in casu geen fout werd

23 juni 1994,

1993, 992, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X. Ð Zie ook: Rb. Brussel,
weerhouden).

Ð de benadeelde clie
Ènt de uitgevoerde transactie (uitdrukkelijk of stilzwijgend) bekrachtigde (art. 1239, lid 2 B.W.)
Ook deze uitzonderingen werden binnen de besproken periode globaal in
herinnering gebracht in een aantal beslissingen (Brussel, 27 juni 1997,

T.B.H.

1998, 806, noot Buyle, J.-P. en Delierneux, M.; Kh. Brussel, 23 juni 1994,

T.B.H.

1995, 220; Rb. Brussel, 11 februari 1994,

Brussel, 7 februari 1992,

2018

D.C.C.R.

J.L.M.B.

1994, 1052;

1992-93, 73, noot Ballon, G., ,,

Le

paiement, par une banque, d'une somme d'argent sur base d'un faux
ordre'').
HOOFDSTUK II

BELEGGINGSADVIES EN VERMOGENSBEHEER

1.

Algemeen

345.

BELEGGINGSADVIES Ð VERMOGENSBEHEER Ð ALGEMEEN Ð De pro-

blematiek van het vermogensbeheer en het beleggingsadvies heeft in de
besproken periode, mede als gevolg van het vernieuwd wettelijk kader
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daarvan, aanleiding gegeven tot zeer talrijke doctrinale commentaren

Âflexions relatives aÁ la responsabiliteÂ
(o.m.: Roger, D. en Salmon, M., ,,Re
contractuelle des geÂrants de fortune et des conseillers en placements'', J.T.,
ÂneÂraux du droit
1998, p. 393-402; Feron, B. en Taevernier, B., Principes ge
des marcheÂs financiers, Brussel, Larcier, 1997, 339 e.v.; Feron, B., ,,ActualiteÂs du droit des marcheÂs financiers au travers des reÂformes reÂcentes'', in:
Droits bancaire, cambiaire et financier, Linsmeau, J. (ed.), nr. 24, Formation
Permanente CUP, Luik, 1998, (p. 5), p. 37-57; Van Cauwenberge, A., ,,Instellingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies'', in: De hervorming
van de financieÈle markten en bemiddelaars, Cahiers AEDBF/EVBFR-Belgium, nr. 5, Brussel, Bruylant, 1997, p. 265 e.v.; Winckelmans de Clety, A.,
ÂteÂs de gestion de fortune, les socieÂteÂs de courtage en instruments
,,Les socie
financiers et les socieÂteÂs de conseil en placements'', in: De hervorming van
de financieÈle markten en bemiddelaars , Cahiers AEDBF/EVBFR-Belgium,
nr. 5, Brussel, Bruylant, 1997, 431-468; Denys, T. en Van Eenaeme, A.,
,,Vennootschappen voor vermogensbeheer. Het statuut van een instelling'',
in: Praktijkgids financie
Èle instellingen, Meulemans, D. (ed.), Diegem, Ced.Samsom; Lambrecht, L., ,,Het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs'', T.R.V. 1996,
217-271; Vermeeren, P. en Goeman, L., ,,De verantwoordelijkheden van
beleggingsadviseurs'', Activa, 1996, afl. 2, 5-7; Cornelis, L. en Peeters, J.,
,,Gedragsregels van bemiddelaars bij transacties in financie
Èle instrumenten,
getoetst aan het aansprakelijkheidsrecht'', in: Financieel recht tussen oud en
nieuw, Wymeersch, E. (ed.), Antwerpen, Maklu, 1996, p. 621-685; Tyteca, J.,
Âs secondaires, les entreprises d'investissement, les intermeÂdi,,Les marche
aires et les conseillers en placement'', T.R.V., 1995, p. 217-247; Feron, B.,
Âforme de la bourse Ð ApercËu geÂneÂral de la loi du 6 avril 1995 relative
,,La re
aux marcheÂs secondaires, aux statuts des entreprises d'investissement et aÁ
leur controÃle, aux intermeÂdiaires et aux conseillers en placement'', R.P.S.,
1995, p. 308-346; Cornelis, L. en Peeters, J., ,,De bankier als raadgever,
vermogensbeheerder en beleggingsadviseur: inhoud en draagwijdte van zijn
informatie- en adviesverplichtingen'', in: Actuele ontwikkelingen in de
rechtsverhouding tussen bank en consument, Centrum voor beroepsvervol2019

making in de rechten, Antwerps juristencongres, 1994, Antwerpen, Maklu,

Aspects juridiques du fontionnement d'un
systeÁme de comptes-titres Ð Apport de la loi du 6 aouÃt 1993'', Bank Fin.,
1994, p. 152-161; Sciot, S., ,,Vermogensbeheer en beleggingsadvies'', Jura
Falc., 1993, p. 187-232; Duplat, J.-L., ,,Les organismes de placement. les
geÂrants de fortune et les conseillers en placements'', in: Le nouveau droit des
marcheÂs financiers, Brussel, Larcier, 1992, 183-208; Romain, J.-F., ,,La
gestion de fortune et le conseil en placements Ð Le practicien confronteÂ
au nouveau reÂgime leÂgal et reÂglementaire'', D.A.O.R., 1992, nr. 22, p. 9-30;
De Luyck, M. en Paelinck, T., ,,Het K.B. van 5 augustus 1991 betreffende het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies'', T.R.V., 1992, p. 55-73; De
Luyck, M. en Paelinck, T., ,,Gestion de fortune et sonseil en placements
Ð Investment management and advice'', in: Yearbook 1992, A.E.D.B.F.
(ed.), Gent, Mys & Breesch, 1992, 221-229 Ð Zie ook nog voordien:
Flamee, M. en Tilquin, T., ,,La gestion de fortune et le conseil en placements'', Bank Fin. 1991, 561-587).
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p. 189, -253; De Marmol, A., ,,

2.

Beleggingsadvies

346.

BELEGGINGSADVIES Ð ALGEMEEN Ð In de besproken periode konden

heel wat beslissingen aangetroffen worden die betrekking hadden op de
principie
Èle informatie- en/of adviesverplichting van de bankier en de wisselagent ten opzichte van hun clie
Ènten-beleggers (Zie hierover ook nog

De aansprakelijkheid van banken en informatiekantoren voor onjuiste, misleidende informatie'', Bank Fin. 1989, 533-542).
specifiek: Bossuyt, R., ,,

347.

BELEGGINGSADVIES Ð GRATIS

VAN DE BANKIER

KARAKTER

Ð BUITENCONTRACTUELE

Ð ZORGVULDIGHEIDSPLICHT

AANSPRAKELIJKHEID

Ð Het Hof

van Beroep te Antwerpen oordeelde in een recent arrest dat, zelfs wanneer de
bankier een gratis advies verstrekt aan e
Âe
Ân van zijn clie
Ènten, hij hierbij
onderworpen is aan de regels van de buitencontractuele aansprakelijkheid.
In casu ging het om een advies m.b.t. de opportuniteit om te investeren in een
onderneming die eveneens clie
Ènt was van dezelfde bankier. Het Hof was van
oordeel dat wanneer: (i) deze bank naliet om haar clie
Ènt te waarschuwen voor
het feit dat de bedrijfsleider van deze onderneming voorheen reeds persoonlijk failliet verklaard werd, en (ii) de bank haar eigen belangen als kredietverlener liet primeren op haar loyauteitsplicht opzichtens haar clie
È nt-investeerder, zij tekort kwam aan haar voorzichtigheidsplicht als professionele
bankier. De betrokken bankier werd dan ook aansprakelijk gesteld op grond
van artikel 1382 B.W., niettegenstaande het onbezoldigd karakter van de
adviesverlening (Antwerpen, 16 september 1997,

T.B.H. 1998, 843, noot

Buyle, J.-P. en Delierneux, M.). In de mate de commercie
È le inlichtingen
evenwel vergoed worden, ontstaat er een wederkerige overeenkomst en zal
de bankier eventueel toch op een contractuele grondslag aangesproken
kunnen worden (Merchiers, Y., Colle, Ph. en Dambre, M.,
919, nr. 140 Ð Zie ook: Gent, 17 juni 1995,

2020

T. Not.

o.c., p. 918-

1995, 557, noot

Bouckaert, F., waar gesteld werd dat de aansprakelijkheid van een beleggingsadviseur/onroerend goed makelaar die voortkomt uit het onzorgvuldig
(bezoldigd) adviseren van diens clie
Ènt, van contractuele en niet van quasidelictuele aard is).

348.

BELEGGINGSADVIES Ð GEBREK

KARAKTER VAN EEN LENING

AAN INFORMATIE

Ð ACHTERGESTELD

Ð FOUTIEVE RATING Ð In de bekende ,,Confede-

ration Life''-zaak waren de feiten, kort samengevat, de volgende. Eind 1992begin 1993 werden er door de Canadese onderlinge verzekeringsmaatschappij Confederation Life Insurance Company op de Belgische en Luxemburgse
markten achtergestelde euro-obligaties uitgebracht. Hiertoe werd een beroep
gedaan op een syndicaat van een twaalftal banken, waaronder twee leidende
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banken (zgn. ,,lead managers''). Naar aanleiding van de gerechtelijke vereffening van de emittent in 1994 werden de leidende banken gedagvaard
door een groep van houders van voormelde achtergestelde obligaties welke
geen dividend hadden ontvangen in het kader van deze vereffening. De
Rechtbank van Koophandel van Brussel was terzake, sterk samengevat,
van mening dat:
(i)

leidende banken in het algemeen, tijdens de voorbereidende fase van
een emissie (m.n. bij het opstellen van het prospectus), de betrouwbaarheid moeten nagaan van de informatie die de uitgevende instelling hen
bezorgt m.b.t. haar financie
Èle situatie. Zij zullen aansprakelijk gesteld
kunnen worden indien zij enerzijds aanvaarden als leiders op te treden
van een lening, terwijl zij anderzijds wel moeten weten dat de uitgevende instelling, gelet op haar financie
Èle situatie, niet in staat zal zijn
om deze lening terug te betalen. In casu werd evenwel geen fout in
hoofde van de leadmanagers weerhouden aangezien zij zich eind 1992
nog geen rekenschap hadden moeten geven van de nakende insolvabiliteit van Confederation Life;

(ii)

wanneer banken hun clie
Ènten inzake beleggingen adviseren, zij hen alle
nuttige informatie dienen mede te delen om hen toe te laten de risico's
terzake te kunnen beoordelen. Bij een investeringsbeslissing is de
risicobeoordeling immers even belangrijk als de rentevoet of de duur
van de belegging. In casu werd evenwel een

precontractuele fout

weerhouden in hoofde van de banken aangezien zij tijdens de voorbereidende onderhandelingen nagelaten hadden om aan hun toekomstige
co-contractanten/onderschrijvers precies die
Á elementen mee te delen die
hun toestemming hadden kunnen beõÈnvloeden (zoals m.n. het achtergesteld karakter van de op de euromarkt uitgegeven lening en de exacte
rating van de uitgevende instelling). Bijgevolg veroordeelde de rechtbank de leidende banken tot de betaling aan hun clie
Ènten van een
schadevergoeding gelijk aan de emissieprijs van de betrokken obligaties. Ten aanzien van clie
Ènten die hun titels bekwamen bij beursvennootschappen of andere kredietinstellingen werd de zaak in voortzetting
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geplaatst zodat ook deze tussenpersonen in tussenkomst en vrijwaring
gedagvaard konden worden;
(iii) de banken in casu geen

bedrog hadden gepleegd door het achtergesteld

karakter en de exacte rating van de uitgevende instelling te verzwijgen.

Volgens de Rechtbank was het gebrek aan informatie rond het achtergesteld karakter van de lening niet geõÈnspireerd door de wens van de
banken om hun klanten te bedriegen, maar berustte dit integendeel op
een destijds gebruikelijke praktijk op de markten om dit achtergesteld
karakter niet systematisch mede te delen. Ook het feit dat die banken de
rating niet of zelfs onjuist hadden medegedeeld, kon volgens de Rechtbank geen bewijs van bedrog vormen in hoofde van de bankiers;
(iv) de banken zich, opzichtens een aantal particuliere beleggers (buiten

dwaling aangezien deze (onervaren) clieÈnten precies op aanraden van deze
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syndicaat), wel schuldig gemaakt hadden aan (onoverwinnelijke)

banken overgegaan waren tot de aankoop van de betrokken obligaties in

de ijdele overtuiging dat het om een zeer veilige belegging ging. Bijgevolg vernietigde de Rechtbank een aantal, door dit wilsgebrek aangetaste, verkopen en veroordeelde zij de banken tot terugbetaling aan hun
clie
Ènten van de verkoopprijs (vermeerderd met de beurstaks en de
wettelijke interesten), mits teruggave van de litigeuze operaties (Kh.

T.B.H. 1997 (weergave Buyle, J.), 330; Bank
Fin. 1997, 334; Banque & Droit, 1997, 32, noot de Vauplane, H. Zie
ook de weergave bij: Feron, B., o.c., p. 55-57).

Brussel, 26 maart 1997,

349.

BELEGGINGSADVIES Ð GRENZEN

AAN DE INFORMATIE- EN/OF ADVISE-

RINGSPLICHT VAN DE BANKIER EN DE WISSELAGENT

Ð MIDDELENVERBINTENIS

Ð In een aantal beslissingen werd in de besproken periode ook duidelijk
gemaakt waar de grenzen en de verschillen lagen van en tussen de informatieplicht enerzijds en adviesverplichting van de bankier en de wisselagent
inzake beleggingen anderzijds.
Ð Aldus benadrukte het Hof van Beroep dat er geen enkele wetsbepaling,
noch enig gebruik of gevestigde rechtspraak bestaat, waaruit blijkt dat een

wisselagent of een bankier volledig op de hoogte moeten zijn van of
spontaan aÁlle financieÈle informatie dienen door te sturen welke een client

zou kunnen interesseren wanneer die client zich aanbiedt ter inning van
coupons van titels aan toonder welke niet gedeponeerd werden bij die
wisselagent of die bankier. Dit geldt zelfs wanneer de tegenwaarde van de
coupons gecrediteerd werd op een rekening-courant welke geopend werd
op naam van die client bij die wisselagent of die bankier. In casu werd dan
ook geen fout weerhouden in hoofde van de wisselagent of de bankier
wanneer zij hun client niet gewezen hadden op de vervroegde terugbetaalbaarheid van de betrokken obligaties op het ogenblik van de verzilvering
van de coupons daarvan (Brussel, 7 november 1996,

Pas., 1995, II, 111).

Voordien had ook de Rechtbank van Koophandel te Brussel uitspraak
gedaan over de adviesverlening van een wisselagent naar aanleiding waar-

2022

van diens clie
Ènt obligaties had aangekocht welke naderhand een zeer
belangrijke waardevermindering ondergingen. De Rechtbank stelde dat
de aansprakelijkheid van een wisselagent bij het geven van advies nopens
de keuze van waardepapieren in principe slechts in het gedrang kan komen
in geval van bedrog, kwade trouw of grove onvoorzichtigheid. Dit bleek in
casu niet het geval te zijn. De wisselagent had volgens de Rechtbank
bovendien een informatieverplichting als bewaarnemer van effecten. Dienaangaande oordeelde de Rechtbank dat op de bewaarnemer principie
Èel niet
de verplichting rust om op eigen initiatief de bewaargever op de hoogte te
stellen van de waardevermindering van zijn portefeuille. Wanneer de clie
Ènt
evenwel naar de waarde daarvan vroeg en de wisselagent zich ertoe
verbond om aan die informatievraag te voldoen, dan was hij er volgens
de Rechtbank wel toe gehouden om zijn clie
Ènt hierover binnen een redelijke
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termijn in te lichten zonder dat daarbij de duur van e
Âe
Ân maand overschreden
mocht worden. Deze verplichting gold volgens de Rechtbank des te meer
wanneer de wisselagent de aankoop van deze titels aanraadde, hij ze
namens zijn clie
Ènt aankocht en in bewaring nam, en het bovendien titels
betrof waarvan de waarde bijzonder moeilijk in de gespecialiseerde pers
terug te vinden was. In casu bleef de wisselagent in gebreke omdat hij zijn
clie
Ènt laattijdig op de hoogte bracht van de evolutie van de waarde van de
obligaties, zodat laatstgenoemde niet meer in staat was zijn schade te
beperken (Kh. Brussel, 7 februari 1995,
Feron, B.,

o.c., p. 53).

T.B.H. 1996, 80 Ð Zie ook bij:

Ð De Rechtbank van Koophandel te Nijvel benadrukte van haar kant dat de
bankier ten aanzien van zijn clie
Ènten in principe en behoudens anders-

adviseringsplicht heeft, noch in het algeheeft daarentegen wel een informatieplicht met betrekking tot de tech-

luidende overeenkomst, geen

meen, noch inzake wisselcontracten op termijn inzake deviezen. Hij
niek van een bepaalde dienst zodat de clie
Ènt het mechanisme en de

draagwijdte ervan kan inschatten en een passende keuze kan maken.
Het feit dat de clie
Ènt hierbij ongeschikte beheerskeuzen maakt, wijst op
zich evenwel nog niet op het bestaan van foutieve adviezen of op een
gebrek aan informatie door de bank. De bankier moet het bestuur van de
onderneming van zijn clie
Ènt overigens niet controleren of er zich in
mengen, vermits deze laatste geacht kan worden over de nodige bekwaamheid te beschikken om zijn zaken goed te beheren. Bovendien is
die clie
Ènt verplicht zichzelf persoonlijk te informeren over de draagwijdte van de verbintenissen die hij zelf aangaat (Kh. Nijvel, 26 september 1996,

T.B.H. 1997, 789, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X. Ð Zie ook en
J.L.M.B. 1992, 1102). De Rechtbank van

vgl.: Bergen, 3 maart 1992,

Koophandel van Brussel sloot zich hierbij aan wanneer zij stelde dat een

bankier, behoudens andersluidende overeenkomst, tegenover diens clie
Ènt

informatieplicht, doch geenszins tot een plicht
adviesverlening. Die informatieplicht houdt in dat de bankier handelt

slechts gehouden is tot een
tot

als een voorzichtige en bedachtzame professioneel die tevens de gebrui-
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ken van het beroep naleeft. Deze plicht dient evenwel verschillend
beoordeeld te worden naargelang de klant al dan niet goed thuis is in

J.L.M.B. 1996, 1588 Ð
La responsabiliteÂ professionnelle
des banquiers dans l'eÂtablissement et l'utilisation de documents'', Rev.
dr. U.L.B. 1992, p. 145 en de verwijzingen aldaar).

de beursverrichtingen (Kh. Brussel, 31 mei 1996,
Zie ook: Buyle, J.-P. en Willems, A., ,,

Ð Meer in het algemeen zal de bankier die aan zijn clie
Ènt op diens verzoek
commercie
È le inlichtingen, adviezen of een raadgevingen geeft, slechts
gehouden zijn tot een

middelenverbintenis m.b.t. de juistheid daarvan.

De bank zal uiteraard wel de informatie die ze geeft of waarop ze zich

steunt, dienen te verifie
Èren. Haar aansprakelijkheid zal slechts in het
gedrang gebracht worden wanneer zij tekortkomt in wat van een normaal, zorgvuldige bankier kan worden verwacht. De benadeelde clie
Ènt
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van zijn kant, zal het bepalend karakter van de verkregen informatie op

R.W. 1996T.B.H. 1996, 1107,

zijn beslissing dienen aan te tonen (Antwerpen, 2 mei 1995,
97, 302; Kh. Brussel, 27 april 1995 en 3 mei 1996,
noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.).

3.

Vermogensbeheer en beleggingstransacties

3.1. Vermogensbeheer
350.

VERMOGENSBEHEER Ð VERMOGENSBEHEERDER Ð FAILLISSEMENT Ð

BEWAARNEMER Ð Bij een overeenkomst voor vermogensbeheer gold overeenkomstig artikel 165, § 2 van de Wet van 4 december 1990 op de financie
Èle
transacties en de financie
Èle markten (

B.S.

22 december 1990, err.

B.S.

1 februari 1991 en 8 mei 1996 Ð Zie het huidige artikel 79, § 2, derde lid

van de Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en
het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleg-

B.S. 3 juni 1995, err. B.S. 1 augustus 1995)) de wettelijke

gingsadviseurs (

verplichting om de contanten en financie
Èle instrumenten die door een

vennootschap voor vermogensbeheer worden beheerd, in bewaring te geven
bij een beursvennootschap of een kredietinstelling. In het verlengde van deze
verplichting stelt artikel 13 van het K.B. van 5 augustus 1991 over het
vermogensbeheer en het beleggingsadvies (

B.S. 20 augustus 1991) dat in

de overeenkomst tussen de vennootschap voor vermogensbeheer en de

bewaarder gestipuleerd moet worden dat de clie
Ènt of diens lasthebber het
exclusieve recht hebben om de in bewaring gegeven gelden of effecten bij de
bewaarder op te nemen. Deze overeenkomst dient de vennootschap voor
vermogensbeheer tevens te verbieden om deze tegoeden zelf op te nemen. De
Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen oordeelde dan ook terecht dat,
ingeval van faillissement van de vennootschap voor vermogensbeheer aan
wie de in bewaring gegeven tegoeden zonder machtiging vanwege de clie
Ènt
werden overgemaakt door de beursvennootschap-bewaarder, laatstgenoemde
aansprakelijk is in geval van miskenning van het exclusieve recht van de
clie
Ènt om tegoeden of financie
Èle instrumenten op de bij haar geopende
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rekening(en) op te nemen (Rb. Antwerpen, 26 juni 1996,
113, noot T'Jonck, G.).
351.

VERMOGENSBEHEER Ð CONTRACT Ð AANSPRAKELIJKHEID EN OPDRACHT

VAN DE VERMOGENSBEHEERDER

5

Bank Fin. 1998,

AUGUSTUS

Ð WET

1991 Ð VERPLICHTING

VAN

4

DECEMBER

1990 Ð K.B.

VAN

TOT DIVERSIFICATIE VAN DE PORTEFEUILLE

Ð MIDDELENVERBINTENIS Ð In een Ð in deze materie eerder zeldzame Ð
scheidsrechterlijke uitspraak van 29 maart 1996 werd een bank in het kader
van de Wet van 4 december 1990 op de financie
È le transacties en de financie
Èle

B.S. 22 december 1990, err. B.S. 1 februari 1991 en 8 mei 1996) en
advies (B.S. 20 augustus 1991) (Thans wordt deze materie beheerst door de
markten (

het K.B. van 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer en het beleggings-

Wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het
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toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggings-

B.S. 3 juni 1995, err. B.S. 1 augustus 1995) en in het bijzonder: het

adviseurs (

bekende artikel 36, de arts. 79 e.v. voor het vermogensbeheer en de arts. 119
e.v. voor het beleggingsadvies) aansprakelijk gesteld wegens de ernstige
verliezen van een clie
Ènt in de uitvoering van een contract van vermogensbeheer als gevolg van een gebrek aan voldoende spreiding van het beleggingsrisico door de bank (loutere belegging in zeer risicovolle Franse aandelen waarvan de koers ineenstortte naar aanleiding van de Golfoorlog) en
zulks in strijd met haar eigen intern reglement. Bovendien bestond er helemaal geen schriftelijke overeenkomst met haar clie
Ènt waarin deze zijn
akkoord gaf met het te voeren vermogensbeheer. In deze scheidsrechterlijke
uitspraak werden een aantal principes m.b.t. de aansprakelijkheid van de
vermogensbeheerder in de schijnwerpers geplaatst: (i) De scheidslieden
waren in de eerste plaats van oordeel dat contracten welke gesloten werden
vo
Âo
Â r de datum van inwerkingtreding van het K.B. van 5 augustus 1991 (d.i.
1 september 1991), en waarvan de gevolgen verder lopen, daadwerkelijk
onder toepassing van deze reglementering dienden te vallen; (ii) Dit K.B.
behandelt en codificeert immers een aantal gebruiken en traditioneel voorafbestaande deontologische regels. Dit geldt o.m. voor de verplichting van de
vermogensbeheerder om zich over de ervaring en de objectieven van zijn
clie
Ènt in te lichten; om het type van de verrichtingen, de markten en de
investeringsmiddelen te definie
Èren; om het toegelaten financieel risico te
bepalen; om een inventaris op te maken van de liquide middelen en om aan
de clie
Ènt verslag uit te brengen; (iii) De vermogensbeheerder is daarbij
gehouden tot een

middelenverbintenis,

tenzij in de mate waarin hij een

zekere uitkomst van het beheer gegarandeerd heeft. In dit laatste geval is
hij dan tot een resultaatsverbintenis gehouden. De rechter heeft hierbij een
marginale apprecitatiebevoegdheid; (iv) Luidens artikel 10 van dit K.B. mag
er in de overeenkomsten van vermogensbeheer ook niet afgeweken worden
van de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid van de vermogensbeheerder in
geval van bedrog, kwade trouw of zware onvoorzichtigheid. Wat betreft
contracten van vermogensbeheer en beleggingsadvies, die juridisch gekwalificeerd kunnen worden als lastgeving en als huur van diensten, zijn de
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exoneratiebedingen en de aansprakelijkheidsbeperkingen (zelfs voor lichte
fouten), derhalve niet toegelaten voor feiten die gebeurd zijn na september
1991; (v) De aansprakelijkheid van de vermogensbeheerder moet bovendien
beoordeeld worden in functie van het globale resultaat en niet verrichting per
verrichting; (vi) De vermogensbeheerder begaat evenwel een zware fout bij
afwezigheid van diversificatie van de beheerde portefeuille en wanneer de
eigen investeringsaanbevelingen niet gevolgd werden; (vii) De clie
Ènt van
zijn kant beging volgens de scheidsrechters in casu geen fout, niettegenstaande hij niet reageerde op de uitvoeringsberichten die aan hem gericht
waren, aangezien hij een beheersmandaat gegeven had en dus in principe niet
gehouden was tot het uitoefenen van toezicht op de bewegingen op zijn
rekening, behoudens wanneer hij waarschuwingen zou ontvangen hebben
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van zijn vermogensbeheerder (Scheidsr.Uitspr. Brussel, 29 maart 1996,

T.B.H. 1996, 1078, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X., ,,L'arbitrage en droit
bancaire et boursier'' Ð Zie ook: Feron, B., o.c., p. 50).
Een enigszins vergelijkbare zaak, waarbij een clie
Ènt schade leed a.g.v. de
aanzienlijke waardevermindering van zijn in beheer gegeven vermogen, had
voordien reeds aanleiding gegeven tot een weliswaar andersluidend vonnis
van de Rechtbank van Koophandel te Brussel. De Rechtbank was van
oordeel dat een clie
Ènt aan een vermogens- en portefeuillebeheerder niet
kon verwijten dat hij de oorspronkelijke voorwaarden uit het door die
beheerder opgemaakte investeringsplan (dat uitging van grotendeels risicoloze beleggingen) gewijzigd had door eveneens te beleggen in (risicovollere)
aandelen. Het contract van vermogensbeheer kende immers een zeer brede
beheersbevoegdheid toe aan de beheerder. Bovendien ging het investeringsplan uit van het beheer van het globale vermogen van de clie
Ènt, terwijl deze
uiteindelijk slechts een deel daarvan in beheer had gegeven. Tenslotte stelde
de Rechtbank vast dat die clie
Ènt door de beheerder, in het kader van zijn
informatieverplichting, regelmatig op de hoogte werd gehouden van het
verloop van de uitgevoerde investeringen door middel van rekeninguittreksels betreffende de uitgevoerde verrichtingen en gedetailleerde evaluaties
van de portefeuille, zonder dat daarbij door die clie
Ènt e
Âe
Ân enkele betwisting
werd geuit gedurende meer dan een jaar. Hieruit bleek dat de clie
Ènt in wezen
zijn akkoord met het portefeuillebeheer had gegeven. Ook hier bevestigde de
Rechtbank dat de beheerder, behoudens andersluidend beding, slechts gehouden was tot een middelenverbintenis en dat uit het bestaan van een verlies
niet automatisch een fout in zijnen hoofde kon worden afgeleid (Kh. Brussel,

T.B.H. 1996, 1072, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X. Ð Zie
o.c., p. 50).

2 februari 1995,
ook: Feron, B.,

352.

VERMOGENSBEHEER Ð WISSELAGENT Ð STRAFRECHTELIJKE

KELIJKHEID

Ð ONWETTIG

AANTREKKEN VAN SPAARGELDEN

AANSPRA-

Ð In een vonnis

van 29 februari 1996 veroordeelde de Correctionele Rechtbank van Brussel
een wisselagent wegens het onwettig aantrekken van spaargelden die geen
nauwe band hadden met zijn professionele activiteiten als wisselagent
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(schending van de oude arts. 1, 13 en 15 van de Wet van 10 juni 1964, zoals
opgeheven door de Wet van 22 maart 1993 op het statuut en het toezicht op
de kredietinstellingen

B.S. 19 april 1993). In casu werden de hem toever-

trouwde gelden niet belegd gedurende 2, 3 of 5 jaar en lag de toegekende
vergoeding hoger dan deze welke door de banken op dat ogenblik werd
toegekend (Corr.Brussel, 29 februari 1996,

353.

Bank Fin., 1996, 387).

VERMOGENSBEHEER Ð VENNOOTSCHAP

VOOR VERMOGENSBEHEER

Ð

WISSELAGENT Ð AANSPRAKELIJKHEID Ð De Rechtbank van Koophandel
van Brussel diende zich uit te spreken over een betwisting met betrekking
tot de bevoegdheid van een vennootschap voor vermogensbeheer om namens
haar clie
Ènten opnames te doen van de gelden welke door hen gestort werden

Copyright IVZW TPR & Kluwer - for internal use only

op rekeningen die daartoe geopend werden door een wisselagent. De betrokken vennootschap had zich inderdaad schuldig gemaakt aan een aantal
bedriegelijke opnemingen. De wisselagent van zijn kant had nagelaten zich
te schikken naar de maatregelen welke de Beurscommissie had genomen om
klaarheid te scheppen in de verhoudingen tussen de wisselagenten, de vermogensbeheerders en hun clie
Ènteel. Volgens de Rechtbank diende een wisselagent, die op de hoogte was van het feit dat een derde (in casu de
vennootschap voor vermogensbeheer) een mandaat als beheerder had
m.b.t. de fondsen die zijn clie
Ènten bij hem gedeponeerd hadden, immers
nauwkeurig te onderzoeken welke de omvang was van de bevoegdheden die
aan die beheerder verleend werden i.v.m. het afhalen van gelden van de
rekeningen. Dit diende te gebeuren door zich de volmachten ad hoc door de
deposanten te laten overmaken. In zijn hoedanigheid van professioneel op
het gebied van financie
Èn, die zijn diensten aanbood aan een publiek dat zich
in vertrouwen tot hem wendde, was de wisselagent er volgens de Rechtbank
toe gehouden om over de veiligheid voor zijn clie
Ènten te waken. Daartoe
diende hij de beschermingsmechanismen van informatieverstrekking en met
betrekking tot het afhalen van gelden in specie
Èn strikt na te leven, zelfs
indien de deposanten geen aandacht schonken aan de juiste toepassing van
deze regels. Zijn aansprakelijkheid ten opzichte van de deposanten die het
slachtoffer werden van frauduleuze geldafnames door de beheerder van hun
fondsen, kwam volgens de Rechtbank derhalve in het gedrang indien deze
afhalingen niet zouden plaatsgevonden hebben indien de betrokken wisselagent voormelde procedures zou nageleefd hebben. Diens aansprakelijkheid
werd nog meer in het gedrang gebracht door het verder aanhouden van het
foutief gedrag, ondanks de dwingende aanbevelingen van de Beurscommissie. In casu werd de betrokken wisselagent dan ook aansprakelijk gesteld
voor de schade welke toegebracht werd aan de betrokken clie
Ènten (Kh.
Brussel, 16 mei 1995,

T.B.H. 1996, 85 Ð Zie ook: artikel 13, 2

o

van het

K.B. van 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies
(

B.S., 20 augustus 1991) waarin het exclusieve recht van de clieÈnt en zijn

lasthebber werd opgenomen om tegoeden of effecten van de bij de bewaarder
geopende rekening(en) op te nemen).
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354.

VERMOGENSBEHEER Ð BELEGGINGSADVIES Ð INBREUK OP DE WET VAN 4

DECEMBER

1990 Ð VORDERING

TOT STAKING

Ð In de besproken periode

werden er bij toepassing van de arts. 220 en 221 van de Wet van 4 december

B.S., 22 december
B.S., 1 februari 1991 en 8 mei 1996) ook enkele beslissingen

1990 op de financie
Èle transacties en de financie
Èle markten (
1990, err.

gewezen door de stakingsrechters n.a.v. inbreuken op deze wetgeving (Zie
ook in het algemeen over de stakingsvordering in financie
Èle zaken: Dal,

Les proceÂdures: action en cessation, reÁglement des diffeÂrents et
quelques autres proceÂdures'', in: Le nouveau droit des marcheÂs financiers,

G.-A., ,,

Centre Jean Renauld du droit des socie
Âte
Âs U.C.L. (ed.), Brussel, Larcier,
1992, p. 221-231):

Ð Om het openbaar spaarwezen te beschermen tegen onwettige wervings-
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praktijken beval de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te
Hasselt, bij wie de zaak zoals in kort geding aanhangig werd gemaakt
door de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (C.B.F.), dat
verweerster, op straffe van betaling van een dwangsom, onmiddellijk
de handelingen zou staken die erin bestonden van het publiek geldmiddelen te ontvangen of te werven (art. 220, lid 2, 1

o

van de Wet van

4 december 1990), als beleggingsadviseur of vermogensbeheerder op te
o

treden (art. 220, lid 2, 4 (oud) van de Wet van 4 december 1990, heden
vervangen door artikel 155 van de Wet van 6 april 1995) en als bemiddelaar op te treden op de beurzen voor termijnhandel in goederen en
o

waren (art. 220, lid 2, 6 van de Wet van 4 december 1990) (Voorz. Kh.
Hasselt (zoals in kort geding), 24 december 1993,
noot).

R.P.S., 1994, 201,

Ð Ook de Brusselse stakingsrechter kende een vordering tot staking, ingesteld door de C.B.F., toe o.m. omdat de betrokken onderneming een
activiteit van vermogensbeheer en beleggingsadvies uitoefende zonder
bij de C.B.F. te zijn ingeschreven. Op grond van de oude arts. 161 en 175
van de Wet van 4 december 1990 (welke inmiddels werden opgeheven
door de Wet van 6 april 1995) oordeelde de stakingsrechter dat de
uitoefening van een activiteit van vermogensbeheer of beleggingsadvies,
welke door de rechter afgeleid kan worden uit een geheel van gewichtige,
bepaalde en met elkaar overeenstemmende vermoedens, onwettig is
indien daarvoor geen inschrijving werd bekomen bij de C.B.F. (toepassing van het huidige artikel 220, 4

o

van de Wet van 6 april 1995). Tot

naleving van dit stakingsbevel werd zelfs een dwangsom opgelegd
vermits artikel 222, lid 1 van de Wet van 4 december 1990 zich hiertegen
niet verzet. Hij voegde hier nog aan toe dat de (toenmalige) reglementering op het vermogensbeheer of beleggingsadvies enkel toepasselijk was
indien dergelijke diensten tegen vergoeding werden geleverd (artikel
157, 1 en 3 (oud) van de Wet van 4 december 1990). Een vermogensbeheerder is inderdaad elke persoon die als hoofd- of bijberoep tegen
vergoeding aan het publiek diensten van vermogensbeheer levert of
aanbiedt. Die vergoeding hoeft niet uitsluitend door de clie
Ènt te worden
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o

betaald. Tevens werd er, met toepassing van art. 1, 1 , a) en b) van het
K.B. van 9 januari 1991 over het openbaar karakter van verrichtingen om
spaargelden aan te trekken en de gelijkstelling van bepaalde verrich-

B.S., 12 januari 1991), geoordeeld dat het

tingen met een openbaar bod (

voeren van publiciteit in de vorm van circulaires of mailings, persberichten tegen betaling, gepubliceerde intervieuws of reclamefolders een
openbaar karakter verleende aan het aantrekken van terugbetaalbare
fondsen. Het loutere feit dat het maatschappelijk doel van de betrokken
vennootschap niet toeliet om van het publiek terugbetaalbare fondsen te
ontvangen, belette volgens de Voorzitter niet dat die vennootschap een
inbreuk op deze wet zou plegen (Vz. Kh. Brussel (zoals in kort geding),

Bank Fin., 1992, 553; T.R.V., 1993, 41 met instemDe vordering tot staking gegrond op art. 220
Wet op de financieÈle transacties en de financieÈle markten''; T.B.H., 1992,
21 september 1992,
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mende noot van Tyteca, J., ,,

1007, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.).

Ð Voordien had de Brusselse Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel
een stakingsvordering van een beursvennootschap tegen een uitgever van
o

een beleggingsweekblad gegrond verklaard op basis van artikel 220, 1 ,
o

o

o

2 , 3 en 7 van de Wet van 4 december 1990. De betrokken uitgever had
aan zijn lezers een rondschrijven bezorgd waarin een soort beleggingsclub voor kasbons werd voorgesteld en waarin werd gesteld dat met een
welbepaalde beursvennootschap werd overeengekomen dat haar wisselagenten voor de geõÈnteresseerden de ,,meest interessante stukken''
zouden opkopen op de ,,openbare veilingen'' waarop dergelijke kasbons
werden verkocht. In afwachting daarvan werd een rente van 15% op de
toevertrouwde fondsen belooft. Vermits de betrokken beursvennootschap geen enkele band had met deze uitgever, werd geoordeeld dat zij
de hoedanigheid van belanghebbende had om op grond van artikel 221,
§ 1 van diezelfde Wet, de staking van deze praktijken te vorderen op
straffe van een dwangsom (Vz. Kh. Brussel (zoals in kort geding),

8 oktober 1991, T.R.V., 1992, p. 111, kritische noot
vordering tot staking: nog een lange weg te gaan'').
355.

VERMOGENSBEHEER Ð AANWIJZING

VAN EEN DERDE

De

Goris, P., ,,

Ð BEDROG Ð

AANSPRAKELIJKHEIDSEXONERATIE Ð In een vonnis van 9 januari 1991 had
de Rechtbank van Koophandel te Brussel een vennootschap voor vermogensbeheer opzichtens haar clie
Ènt contractueel (op basis van de lastgeving)
aansprakelijk gesteld voor het door haar clie
Ènt geleden verlies wanneer zij
het daadwerkelijke beheer aan een door haar gekozen derde had opgedragen,
terwijl die derde dit vermogen op een bedriegelijke wijze had verarmd door
verduistering van de hem toevertrouwde fondsen. Een dergelijk verlies kon
volgens de Rechtbank niet als inherent aan de voorgenomen verrichtingen
beschouwd worden. De vennootschap voor vermogensbeheer, die een activiteit verricht waarbij de vertrouwensrelatie met de clie
Ènt essentieel is, kon
zich dan ook niet beroepen op de door haar bedongen aansprakelijkheids-
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exoneratie naar aanleiding van deze verrichtingen. Door de uitvoering van
haar terugbetalingsverbintenis te weigeren op basis van een vals motief,
beging zij volgens de Rechtbank bedrog en moest zij haar clie
Ènt vergoeden

T.R.V., 1992, 108, noot; T.B.H. 1993, 601, noot
La responsabiliteÂ des gestionnaires de fortune et des conseillers en placements'').
(Kh. Brussel, 9 januari 1991,

Romain, J.-F., ,,

356.

VERMOGENSBEHEER Ð KWALIFICATIE Ð CONTRACT

BEHEER (GEEN)

Ð CONTRACT

VAN BELEGGINGSADVIES

VAN VERMOGENS-

Ð TITELS

IN BEWARING

Ð In een vonnis van 3 april 1990 weigerde de Rechtbank van Koophandel te
Brussel om een overeenkomst houdende ,,toezicht op portefeuille-effecten''
te kwalificeren als een overeenkomst van vermogensbeheer. Een overeenkomst van vermogensbeheer veronderstelde volgens de Rechtbank immers
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een beschikkingsrecht over de titels die de bank in bewaring heeft. Vermits
dit in casu niet het geval was, werd geoordeeld dat het een contract van
beleggingsadvies betrof. Het verzet van de eiser tegen bepaalde verrichtingen werd eveneens afgewezen omwille van de laattijdigheid ervan en
omdat de clie
Ènt vertrouwd leek met beursverrichtingen (Kh. Brussel, 3 april
1990,

T.B.H. 1992, 62, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.).

3.2. Beleggingstransacties
357.

BELEGGINGSTRANSACTIE

OP DE BEURSMARKT

Ð BEMIDDELAAR Ð Het

Hof van Beroep van Gent benadrukte in een recent arrest dat een bankierbemiddelaar voor de uitvoering van de hem opgedragen verrichtingen steeds
op de voor de clie
Ènt voordeligste wijze dient te handelen. Wanneer de
bemiddelaar de transactie op de beursmarkt uitvoert overeenkomstig het
beursreglement wordt, op grond van artikel 22, alinea 2 (oud) van de Wet
van 4 december 1990, vermoed dat hij deze verplichting is nagekomen, tenzij
de benadeelde belegger hiervan het tegenbewijs kan aandragen. Dit bewijs
werd in casu niet geleverd. Het Hof was overigens van oordeel dat, vermits
de betrokken beleggers bij een eerste transactie met warranten een enorm
verlies hadden geleden als gevolg van zeer ongunstige koersevoluties en zij
nadien overgingen tot de verkoop van warranten welke zij nog niet bezaten,
zij daadwerkelijk wisten of minstens dienden te weten dat zij speculeerden
op gunstige koersevoluties tussen de verkoopopdracht en de aankoopopdracht. Derhalve namen zij, gelet op hun eerste desastreuze beleggingservaring, bewust een groot risico om te proberen het vorige verlies in e
Âe
Ân
beweging ongedaan te maken. Een dergelijke handelswijze in hoofde van de
betrokken beleggers kon volgens het Hof bezwaarlijk toegerekend worden
aan de bankier-bemiddelaar welke geen foutief handelen verweten kon
worden. Het Hof voegde hier tenslotte nog aan toe dat het verzuim van de
bank om de opdrachtgevers van de transacties in financie
Èle instrumenten
vooraf te verwittigen van het feit dat aan haar optreden, overeenkomstig
artikel 28 (oud) van de Wet van 4 december 1990 (huidig artikel 20, § 2, lid 3
van de Wet van 6 april 1995), de verplichting verbonden was om alle
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inlichtingen, documenten of stukken aan de C.B.F. mee te delen, niet de
nietigheid van de betrokken beleggingsverrichtingen tot gevolg kon hebben

Bank Fin. 1997, 662, noot Tison, M.; T.B.H. 1998, 248
Civielrechterlijke gevolgen
van inbreuken op de nieuwe financieÈle wetgeving: de Wet van 6 april 1995'',
in: Financie
Èel recht tussen oud en nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, (p. 403),

(Gent, 23 mei 1997,

Ð Zie ook wat dit laatste betreft: Lefebvre, P., ,,

p. 422, nr. 22).

358.

BELEGGINGSTRANSACTIE Ð TERMIJNVERRICHTINGEN

OP DEVIEZENOPTIES

Ð In een arrest van 16 januari 1997 weerhield het Hof van Beroep van Luik
twee fouten in hoofde van een vennootschap van effectenmakelaars bij de
uitvoering van uiterst speculatieve beurstransacties zoals termijnverrichtingen op deviezen en verrichtingen op de optiemarkt van Amsterdam, in
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opdracht van een student-clie
Ènt die hierbij een aanzienlijk verlies had
geleden. Het Hof was van mening dat de betrokken vennootschap verkeerdelijk aanvaardde om speculatieve orders uit te voeren die niet in verhouding
waren met de persoonlijke situatie van de student. Bovendien had zij niet om
de dekking verzocht die de markt van Amsterdam vroeg voor transacties
door particulieren. Hierdoor werd de student volgens het Hof op foutieve
wijze aangemoedigd in zijn speculatief spel. De vordering van de vennootschap tot aanzuivering van het geleden verlies werd dan ook afgewezen
(Luik, 16 januari 1997,

359.

T.B.H. 1997, 331 (weergave Tossens, J.-F.)).

BELEGGINGSTRANSACTIE Ð AANKOOPORDER OP TERMIJN Ð GEBREKKIGE

UITVOERING

Ð In een vonnis van 10 oktober 1995 onderstreepte de Recht-

bank van Koophandel te Brussel dat wanneer een bank een aankooporder op
termijn aanvaardt op voorwaarde dat de niet-professionele opdrachtgever
een bepaalde dekking verschaft teneinde de bank te beschermen tegen de
insolvabiliteit van zijn clie
Ènt en laatstgenoemde te beschermen tegen de
beursrisico's (Zie voor de vroegere stringente wettelijke verplichtingen
terzake: K.B. nr. 10 van 15 oktober 1934 met betrekking tot de termijnverrichtingen inzake beursgenoteerde effecten (opgeheven bij artikel 104 van de
Wet van 4 december 1990) en de huidige arts.

84 e.v. van het M.B. van

16 april 1996 houdende de goedkeuring van een marktreglement van de
Beurs van Brussel), zij een fout begaat wanneer ze e
Âe
Ânzijdig de voorwaarden
van de gee
Èiste zekerheid verandert en wanneer ze slechts een bepaald deel
van de gegeven opdrachten uitvoert zonder de clie
Ènt daarvan in te lichten
(Kh. Brussel, 10 oktober 1995,

T.B.H. 1996, 1101, noot Buyle, J.-P. en
Principes geÂneÂraux

Thunis, X. Ð Zie eveneens: Feron, B. en Taevernier, B.,

du droit des marcheÂs financiers, Brussel, Larcier, 1997, p. 324-327).
360.

BELEGGINGSTRANSACTIE Ð GEBREKKIGE UITVOERING Ð PROTEST Ð Het

Hof van Beroep van Antwerpen onderstreepte dat wanneer een beursorder
niet correct wordt uitgevoerd, de opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk
moet protesteren bij diens bankier. Indien die opdrachtgever evenwel ge-
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durende verschillende maanden niet reageert, kan aangenomen worden dat
de niet-uitvoering van het beursorder door de bankier in overeenstemming is
met de instructies van de opdrachtgever (Antwerpen, 11 april 1994,

T.B.H.

1995, 1063, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.). De Rechtbank van Koophandel
van Brussel sloot zich hier naderhand bij aan door te stellen dat wanneer er
door de bank een schriftelijke transactiebevestiging werd verzonden aan de
clie
Ènt en deze naliet om daarop onmiddellijk protest uit te brengen, hij geacht
moet worden deze verrichting te aanvaarden. Een betwisting van de transactiekosten kan overigens niet gelijkgesteld worden met een betwisting van
de volledige transactie (Kh. Brussel, 31 augustus 1995,
noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.).

361.

BELEGGINGSTRANSACTIE Ð BEURSORDER Ð WIJZIGING

GLEMENT
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T.B.H. 1996, 1096,
ALGEMEEN RE-

Ð Uiteraard zullen de bankier en de wisselagent als professionelen

hun clie
Ènten persoonlijk dienen in te lichten wanneer een nieuw algemeen
reglement van de Beurscommissie de geldigheidsduur van een beursorder
wijzigt, zoniet brengen zij hun aansprakelijkheid in het gedrang (Antwerpen,

T.B.H. 1995, 1063, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X. Ð Zie ook
La responsabiliteÂ professionnelle des banquiers dans l'eÂtablissement et l'utilisation
des documents'', Rev. dr. U.L.B. 1992, 157 Ð Cfr. ook artikel 22 (oud) van
de Wet van 4 december 1990 op de financie
Èle transacties en de financie
Èle
markten (B.S. 22 december 1990, err. B.S. 1 februari 1991 en 8 mei 1996) en
het K.B. van 5 augustus 1991 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies (B.S. 20 augustus 1991); artikel 36 van de Wet van 6 april 1995 inzake
de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs (B.S. 3 juni
1995, err. B.S. 1 augustus 1995) en eventueel zelfs artikel 30 W.H.P.C.).
11 april 1994,

over deze informatieverplichting: Buyle, J.-P. en Willems, A., ,,

362.

BELEGGINGSTRANSACTIE Ð BEURSORDER Ð BANKIERSAANSPRAKELIJK-

HEID (GEEN)

Ð ERVAREN BELEGGER Ð Het Hof van Beroep van Brussel stelde

in zijn arrest van 3 november 1992 dat een bankier geen enkele fout kan
verweten worden wanneer hij op de zgn. ,,grijze'' markt van Gene
Á ve tot een
snelle aankoop van aandelen overgaat vo
Âo
Â r de beursnotering ervan, en zulks
in uitvoering van een beursorder dat door zijn terzake ervaren clie
Ènt zonder
bijzondere voorwaarden of aankoopgrenzen gegeven werd (Brussel, 3 november 1992,

363.

T.B.H. 1993, 1065, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.).

BELEGGINGSTRANSACTIE Ð BEURSVENNOOTSCHAP Ð VERWERVING

OPTIES

Ð EXCEPTIE

VAN SPEL (GEEN)

Ð ERVAREN

BELEGGER

VAN

Ð Volgens de

Rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde kan de exceptie van spel (cfr.
artikel 1965 B.W.) niet opgeworpen worden i.v.m. de verwerving van opties,
wanneer de clie
Ènt die op de hoogte is van zulke verrichtingen, er de risico's
van kent en wanneer de beursvennootschap enkel als commissionair is
tussengekomen en geen voordeel heeft kunnen halen uit de verwezenlijking
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T.B.H. 1993, 1063 Ð
o.c., p. 919-920, nr. 143.
Cfr. ook artikel 30 (oud) van de Wet van 4 december 1990 op de financie
Èle
transacties en de financie
Èle markten (B.S. 22 december 1990, err. B.S.

van de kans (Rb. Dendermonde, 14 september 1992,
Zie ook: Merchiers, Y., Colle, Ph. en Dambre, M.,

1 februari 1991 en 8 mei 1996) en het huidige artikel 42 van de Wet van

6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op
de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs
(

B.S. 3 juni 1995, err. B.S. 1 augustus 1995).

364.

BELEGGINGSTRANSACTIE Ð BEURSORDER Ð BEWIJS Ð Binnen de be-

sproken periode werden er ook enkele beslissingen gewezen in verband met
het bewijs van het bestaan van (vaak mondelinge) beursorders. De praktijk
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van het geven of het annuleren van mondelinge beursorders (bv. telefonisch)
wordt algemeen erkend (Antwerpen, 11 april 1994,

T.B.H. 1995, 1063, noot

Buyle, J.-P. en Thunis, X. Ð In dezelfde zin: Kh. Brussel, 27 april 1992,

T.B.H. 1993, 1059, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.). Ook de Rechtbank van

Koophandel te Brussel stelde dat een verkoopovereenkomst van deviezen op
termijn rechtsgeldig mondeling afgesloten kon worden overeenkomstig het
gemeen recht en de gebruiken, op voorwaarde dat het niet ging over een
contract van vermogensbeheer of van beleggingsadvies (Kh. Brussel, 31 augustus 1995,

T.B.H. 1996, 1096, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.). Het bestaan

van zulk beursorder of een dergelijke verkoopovereenkomst kan met alle

rechtsmiddelen worden bewezen en in het bijzonder aan de hand van een
begin van schriftelijk bewijs of van ernstige, precieze en overeenstemmende
vermoedens (Kh. Brussel, 31 augustus 1995,

T.B.H. 1996, 1096, noot Buyle,

J.-P. en Thunis, X.). Een schrijven is op zich niet vereist om het bewijs ervan
aan te voeren, zelfs indien deze orders van niet-handelaars uitgaan. Het door
de clie
Ènt getekende ontvangstbewijs van effecten, de verzending van aan-

koopborderellen en de aan de clie
Ènt verzonden en door hem niet of gedurende een bepaalde periode niet geprotesteerde rekeninguittreksels, kunnen
volgens de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen en de Rechtbank
van Koophandel van Brussel gelden als een begin van bewijs door geschrift
(Rb. Antwerpen, 29 april 1992,

T.B.H. 1993, 1062, noot Buyle, J.-P. en
T.B.H. 1993, 1059, noot Buyle, J.-P.

Thunis, X.; Kh. Brussel, 27 april 1992,
en Thunis, X.).

365.

BELEGGINGSTRANSACTIE Ð BEURSORDER Ð BANKIERSAANSPRAKELIJK-

HEID (GEEN)

Ð UITOEFENING

WARRANT

Ð In een arrest van 28 juni 1991

oordeelde het Hof van Beroep te Brussel dat wanneer een bank deelneemt
aan de plaatsing onder het publiek van obligaties met aangehechte warrant en
haar taak beperkt is tot het ontvangen van beursorders, zij niet aansprakelijk
kan gesteld worden voor het feit dat een clie
Ènt naliet, enerzijds om kennis te
nemen van de voorwaarden waaronder die warranten werden uitgeschreven,
en anderzijds om zijn warranten tijdig uit te oefenen (Brussel, 28 juni 1991,

Bank Fin. 1992, 209).
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366.

BELEGGINGSTRANSACTIE Ð BEURSORDER Ð BANKIERSAANSPRAKELIJK-

HEID

Ð FOUTIEVE UITVOERING Ð De bank die een aankooporder ,,aan koers''

voor beursgenoteerde effekten niet uitvoert omwille van een gebrek aan
provisie, terwijl zij gedekt was door de uitvoering van een verkooporder van
andere effecten, beging volgens de Rechtbank van Koophandel te Brussel
een fout. Volgens de Rechtbank moest de bank een beursorder ,,aan koers''
onverwijld uitvoeren. Indien de opdrachtgever de inhoud van een uittreksel
van een verrichting aanvaardt, heeft dat niet tot gevolg dat hij verzaakt aan
een vordering tot schadevergoeding (Kh. Brussel, 14 november 1990,
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1992, 65, noot Buyle, J.-P. en Thunis, X.).
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