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INLEIDING 

1. Het begrip ,bankgeheim", geassocieerd met de notie ,beroeps
geheim", spreekt al jaar en dag de meest levendige verbeeldings
kracht aan. 
Wie denkt immers niet onmiddellijk aan Hitchcock's ,I Confess" 
en de aldaar ten tonele gebrachte dramatische onafwendbaarheden 
waarmede een heldhaftige en onwrikbare behoeder van het biechtge
heim wordt geconfronteerd? 
Of aan de snode Zwitserse bankier voor wie geld noch kleur noch 
geur heeft en welke zonder de minste scrupules zich ontfermt over 
de.zilverlingen van met onschuldig bloed doordrenkte moordenaars
handen teneinde ze te onttrekken aan de goddelijke en menselijke 
gerechtigheden? 
De werkelijkheid is anders. 
Veel proza'ischer, in de eerste plaats, en dit in weerwil van de talloze 
mythen die de wereld ingezonden zijn omtrent het sinistere bankge
heim en het obscure bankwezen(l). 

(1) Treffend zijn de titels van werken en artikelen over dit thema: ,de doolhof van het 
beroepsgeheim", ,zoeklicht op het bankgeheim", ,is het bankwezen werkelijk zo geheimzin
nig"; ,le secret bancaire suisse et sa Iegende", ,une suisse au-dessus de tout soup.;:on", ,le 
secret bancaire suisse en crise" enz. 
Tekenend ook de literaire ontboezemingen van een parlementslid omtrent de geheimzinnigheid 
van de banken en de duistere activiteiten waarmede deze zich onledig houden, geciteerd door 
AoNEESSENS, A., ,Bankgeheim en Notarieel Beroepsgeheim", Rev. Banque, 1961, 938: 
,Waaop steunt deze verering voor het ,Gouden Kalf" waarvan ,Satan" het balleidt, zoniet 
op de omwerping van de criteria welke onder vorm van morele beginselen van de kansels 
worden verkondigd? 
Water in de algemene zin wordt gewild, is die atmosfeer van geheimzinnigheid en goochelachti
ge poespas die kunstmatig wordt gespannen rond alles wat de Bank betreft. 
De vreemdsoortige vaktaal, het gebruik van barokke begrippen om in de grond zeer eenvoudige 
zaken te noemen, de wilde dans van onontcijferbare getallen en rubrieken en zoveel andere 
gelijkaardige middelen meer, dragen er toe bij die ,suggestie" te scheppen waaruit het 
buitengewoon prestige voortvloeit van hetgeen men met een gemengd gevoel van misprijzende 
vrees en ontzag- onder voorbehoud- heeft genoemd: ,De Phynancie" alsof het ging om 
een bovennatuurlijk wezen of als een dreigend zinnebeeld zoals ,De Sphynx". 
Wij hebben daar een welbekend psychologisch verschijnsel en het valt niet moeilijk er gebruik 
van te maken ten einde met meer zekerheid onder zijn uitwerking methodes en praktijken schuil 
te houden die, in het volle daglicht gesteld, geen ogenblik aan realistische kritiek zouden 
weerstaan". 
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V eel delicater vooral, niet in het minst voor de praktiserende bankier, 
zoals wij in het vervolg zullen pogen aan te tonen. 
Het onderstaand overzicht pretendeert geenszins een volledige tech
nische analyse te bieden. 
Veeleer wordt geprobeerd om, uitgaande van een bezinning over de 
grond van de zaak, en aan de hand van praktijkvoorbeelden welke 
het dichtst bij de dagelijkse werkelijkheid staan, aan te duiden welke 
de reele- maar daarom niet minder verrassende- draagwijdte is 
welke aan het bankgeheim dient toegemeten en hoe de bankier vanuit 
een eerder wankele koorddanserspositie een evenwicht zal dienen te 
bereiken teneinde zijn verantwoordelijkheden niet in het gedrang te 
brengen. 

FuNDAMENTELE BESCHOUWINGEN 

2. Het bankgeheim behoort tot het domein van de discretie. 
Discretie is de plicht tot geheimhouding die ontstaat wanneer iemand 
expliciet of impliciet aanvaardt deelachtig te worden aan de vertrou
wenssfeer van een ander persoon en aldus kennis verkrijgt van 
confidentiele mededelingen. 
Deze plicht tot geheimhouding bestaat van oudsher en is in oor
sprong van morele aard. 
Zij geldt zowel voor aangelegenheden van private als van professio
nele aard; in dit laatste geval spreekt men van beroepsgeheim. 
Toegepast op het bankwezen wordt het beroepsgeheim vaak bankge
heim genoemd. 
Gezaghebbende auteurs hebben gewezen op de vaak onnauwkeurige 
terminologie welke inzake beroepsgeheim wordt gehanteerd. 
Aldus wordt een onderscheid gemaakt tussen(2): 
- beroepsdiscretie: is de plicht tot geheimhouding in aangelegenhe

den van professionele aard. Het is de zoeven 
gedefinieerde traditionele, brede opvatting van 
de plicht tot discretie, betrokken op beroeps
uitoefening 

- zwijgplicht aan de uitoefening van bepaalde beroepen is de 
plicht tot beroepsdiscretie op zodanige inhe
rente en imperatieve wijze verbonden dat de 
wetgever de niet-naleving ervan strafrechtelijk 

(2) AGNEESSENS, A., o.c., 939-940. 
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beteugelt. Het is dus een minder ruim begrip 
dan de beroepsdiscretie, bestaande in de penaal 
gesanctioneerde principiele verplichting die 
weegt op de betrokken geheimhouders om geen 
confidentiele inlichtingen bekend te maken. 

Terzake bepaalt artikel 458 S.W.: ,Geneesheren, heelkundigen, of
ficieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en aile andere 
personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van 
geheimen die hun zijn toevertrouwd, en deze bekendmaken buiten 
het geval dat zij geroepen worden om in rechte getuigenis af te leggen 
en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te 
maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes 
maanden en met geldboete van honderd frank tot vijfhonderd 
frank". 

- zwijgrecht het recht om, zonder strafrechtelijke of enige 
andere sanctie, te weigeren de confidentiele 
inlichtingen waarvan sprake bekend te maken 
aan gerechtelijke of andere overheden. 

Wanneer we in het vervolg spreken over beroepsgeheim, wordt, 
aansluitend bij het in rechtspraak en rechtsleer overheersend taalge
bruik, de hierboven besproken zwijgplicht bedoeld. 

3. De vraag voor welke beroepen het penaal gesanctionneerde be
roepsgeheim geldt, heeft aanleiding gegeven tot tal van opinieringen 
bij de jurisprudentie en de auteurs. 

Inderdaad blijkt uit de tekst van het hogergeciteerd artikel458 S.W. 
dat het beroepsgeheim niet aileen toepasselijk is op de uitdrukkelijk 
vermelde diverse beoefenaars van de geneeskunst, doch eveneens op 
andere personen ,die uit hoofde van hun staat of beroep kennis 
dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd". 

Het hoeft geen betoog dat wij ons hier bevinden voor een moeilijk 
en delicaat interpretatieprobleem. 

In het algemeen (en in aansluiting met de klassieke restrictieve 
interpretatieleer m.b.t. strafrechtelijke aangelegenheden), is men het 
erover eens dat men behoedzaam moet omspringen met het beroeps
geheim en dit laatste niet mag uitbreiden tot de gevailen (beroepen 
of omstandigheden) waarin de discretieplicht niet de dimensie aan
neemt van een voor de maatschappelijke orde wezenlijke noodzaak 
welke zich op ononderbroken wijze aandient. 

In een poging de criteria vast te leggen op basis waarvan de uitoefe-
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ning van een beroep met de strafrecbtelijk beteugelde gebeimbou
dingsplicbt zou gepaard gaan, citeert R. Henrion(3): 

bet bestaan van een wettelijke monopolie of 
- bet bestaan van een werkelijke open bare investituur, en 
- de voor de korrekte uitoefening van bet beroep - naar maat-
scbappijnormen gemeten - absolute noodzakelijkbeid van een 
zwijgplicbt. 
Het bankwezen beantwoordt niet aan deze omscbrijving. 
Evenmin kan men pogen bet bankgebeim als een beroepsgebeim te 
kwalificeren door te stellen dat de bankier(4) 
- zicb de boedanigbeid van noodzakelijke vertrouwensman kan 
toeeigenen, m.a. w. wezenlijk voorbestemd zou zijn om confidentiele 
gegevens van derden te bekomen (zelfs in de mate dat men zou 
kunnen voorbebouden dat bet publiek zicb wei tot bet bankwezen 
moet wenden om bepaalde operaties te kunnen verwezenlijken bij 
gebreke van enig alternatief, impliceert zulks geenszins dat in de 
relatie klient-bank, eerstgenoemde, gelet op de intrinsieke geaard
heid van de functie van laatstgenoemde, noodzakelijkerwijs vertrou
welijke gegevens dient mede te delen) 
- zicb op een geeigende staat kan beroepen, m.a.w. beboeder zou 
zijn van een fundamenteel sociaal en moreel belang bij bet naleven 
van zijn geheimboudingsplicbt (de overweging dat het bankwezen 
een functie van algemeen belang vervult - hetgeen sommigen ertoe 
brengt de mening te opperen dat bet min of meer te vergelijken is 
met een openbare dienst - is terzake niet relevant). 
Deze tendens om zich restrictief op te stellen vindt men ook terug 
in een constante recbtspraak: 
- Cass., 20 februari 1905, Pas., 1905, I, 141: ,attendu que la 
disposition de I' art. 458 du code penal ( ... ) doit etre appliquee ( ... ) 
a toutes les personnes investies d'une fonction ou d'une mission de 
confiance, a toutes celles qui sont constituees par la loi, la tradition 
ou les mreurs, les depositaires necessaires des secrets qu'on leur 
confie". 
- Cass., 23 juni 1958, Pas., 1958, I, 1180: ,attendu que conferer 

(3) HENRION, R., ,Le secret bancaire en Belgique", in Le secret bancaire dans Ia C.E.E. et 
en Suisse, P.U.F., 1974, 57 e.v. 
(4) HENRION, R., Le secret projessionnel du banquier, Institut de sociologie de l'U.L.B., 
1963, 42 e.v. 
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ala dispense de deposer(5) une etendue illimitee, ainsi que le voudrai
ent les demandeurs, ne constituerait plus une regie d'interet social, 
mais apparaltrait comme un privilege au profit d'une categorie de 
personnes''. 
Een reeks van drie arresten van bet Hof van Cassatie - waarin ons 
boogste recbtscollege zicb in welbaast identieke bewoordingen uit
drukt- laat er ten slotte geen twijfel over bestaan dat de plicbt tot 
gebeimhouding van de bankier buiten de toepassingssfeer van bet 
beroepsgebeim valt: 
- 26 september 1966, Pas., 1967, I, 89 (m.b.t. een wisselagent): 
,attendu que ni la nature des fonctions de( ... ) ni aucune disposition 
legale ne conferent a ce dernier, dans 1' accomplissement des actes de 
son commerce, la qualite d'une personne depositaire, par etat ou 
profession, des secrets qu'on lui confie au sens de I' art. 458 du code 
penal"(6). 
- 16 mei 1977, Pas., 1977, I, 947 (m.b.t. een boekboudkundig 
expert): ,attendu que l'art. 458 du Code Penal s'applique a tous 
ceux qui, par etat ou profession, soot depositaires des secrets qu'on 
leur confie; que son application ne peut s'etendre a ceux qui soot 
seulement tenus d'un devoir de discretion. Que ni la nature des 
fonctions exercees par( ... ) ni aucune disposition legale ne conferent 
ceux-ci la qualite de personnes tenues au secret professionnel au sens 
de l'art. 458 du Code Penal"(7). 
- 25 oktober 1978, Pas., 1979, I, 237: ,attendu que l'art. 458 du 
Code Penal s'applique a tous ceux qui, par etat ou par profession, 
soot depositaires des secrets qu'on leur confie; que son application 
ne peut s'etendre a ceux qui sont seulement tenus d'un devoir de 
discretion. Que ni la nature des fonctions exercees par les banquiers, 
ni aucune disposition legale, ne conferent a ceux-ci la qualite de 

(5) Bedoeld is de vrijstelling- om redenen van het respecteren van het beroepsgeheim -van 
de verplichting in rechte getuigenis af te leggen; vrijstelling welke in casu twee geneesheren, 
eisers in cassatie, ingeroepen hadden om niet te moeten antwoorden op de hen gestelde vraag 
m.b.t. de ontdekking, door hen, van verbanden in de buikholte van hun patient, gebruikt bij 
een voorheen door een collega-chirurg op deze patient uitgevoerd operatief ingrijpen: bij -
niet verbroken - arrest van het beroepshof waren zij veroordeeld gelet op de overweging 
,qu'il ne s'agissait pas pour eux de devoiler une chose secrete dont Ia discretion aurait ete 
voulue et exigee par leur cliente, Ia question posee aux temoins portant uniquement sur 
!'existence d'un fait materiel qui ne presente aucun caractere secret et qui n'est pas de nature 
a faire souhaiter Ia discretion ni dans !'interet de Ia patiente ni dans celui de Ia profession 
medicale". 
(6) Op eensluidende conclusies van advocaat-generaal CoLARD (R.D.P., 1966-67, 301). 
(7) Te noteren hierbij dat de feitelijke kontekst waarin dit arrest werd gewezen bijzonder 
onfatsoenlijk was (regelrechte verklikking). 
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personnes tenues au secret professionnel, au sens de !'art. 458 du 
Code Penal"(8). 
Uit deze bewoordingen valt de redeneringswijze van het Hof van 
Cassatie duidelijk af te leiden: 
- de bankier behoort niet tot die personen welke zich, uit hoofde 
van hun staat of beroep, kunnen beroepen op het beroepsgeheim; 
- de bankier behoort niet tot die personen m.b.t. dewelke een 
bijzondere wet het beroepsgeheim opgelegd heeft(9); 
- hetgeen rest is een loutere plicht tot discretie(lO); 
- welke buiten het toepassingsgebied van artikel 485 S.W. valt. 
Het arrest van 25 oktober 1978 is ongetwijfeld als een princiepsarrest 
te beschouwen dat elke verdere discussie en controverse nutteloos 
maakt(ll). 
Het bankgeheim is aldus herleid tot de loutere plicht tot beroepsdis
cretie waartoe de bankier gehouden is. 

4. Welke is nu de juridische grondslag van deze plicht tot beroepsdis
cretie? 
a. Als gevolg van een eeuwenlange traditie heeft het bankgeheim 
zich ontwikkeld van een zuiver deontologische regel tot een positieve 
rechtsnorm. 
Zulks is historisch gegroeid door het gebruik. 
Terzake stelt J. Pardon(l2): 
,On se trouve nettement ici en presence d'un usage de la profession 
qui lui-meme, trouve sa source dans la coutume de notre societe.( ... ) 
Si telle est la source du devoir de discretion en general, la determina
tion de son contenu, de ses limites, de ses modalites releve davantage 
des normes projessionnelles proprement dites. 
b. Belangrijk- en boeiend- is de theoretische, doctrinaire vraag
stelling of een dergelijke deontologische regel als dusdanig als een 
rechtsregel kan worden beschouwd. 

(8) In casu ging het om een vervolging uit hoofde van de uitgifte van cheques zonder dekking 
en op basis van bij een bank ingewonnen inlichtingen (zie terzake SPREUTELS, J.P., ,Secret 
bancaire et droit penal", R.D.P., 1979, 444). 
(9) Hetgeen b.v. wei het geval is voor de leden van de Bankcommissie, de leden van haar 
personeel en de erkende revisoren: (nieuw) art. 40 en 45 van het K.B. m. 185 van 9 juli 1935. 
(1 0) Zonder dat het Hof van Cassatie het onderscheid maakt of deze plicht van conventionele 
of andere oorsprong is. 
(11) Nog geciteerd/besproken inR.D.P., 1979, 69, Rev. Not. B., 1979, 154 en 433, J. T., 1979, 
371 en Rev. Banque, 1979, 162 en 671. 
(12) PARDON, J., ,Quelques normes propres au secteur bancaire", in Le droit des normes 
projessionnelles et techniques, Bruylant, 1981, 16 e.v. 
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Deze vraagstelling situeert zich in het breder perspectiej van de 
begripsomschrijving van de rechtsregel en van haar bron(nen). 
Onder de diverse normensystemen (norm zijnde te begrijpen als 
regulerende bepaling- ongeacht oorsprong, aldan niet gebaseerd 
zijn op een waardeoordeel, afdwingbaarheid, sanctie, ... - geldend 
in een bepaald sociologisch domein - moraal, zeden, religie, recht, 
... -) neemt de juridische norm een bijzondere plaats in welke haar 
onderscheidt van de morele, ... norm door haar wat men genoemd 
heeft , ,neutraal'' karakter. 
Dit komt hierop neer dat , ,au rebours des autres normes sociales, 
dont chacune a son objet concret, la regie juridique a un contenu 
indetermine, abstrait, ou plutot qu'elle n'a meme pas de contenu, 
qu'elle fonctionne comme un simple contenant»(l3). 
Dit fundamenteel onderscheid doet twee problemen rijzen:. 
Vooreerst dat van het aanduiden van het criterium ter onderscheiding 
van de rechtsregel van andere normen of, anders gezegd, dat van het 
definieren van het eigene van de rechtsregel. 
Deze problematiek behoort tot de moeilijkste uit de algemene rechts
leer(14). 
Vooropgesteld werd dat de norm haar juridisch karakter ontleent 
aan haar ,berechtbaarheid" (justiciabilite) d. w .z. door haar moge
lijkheid als normatief fundament te fungeren voor een rechterlijke 
beslissing in een konkreet geding(15). 
Vervolgens dient onderzocht op welke wijze de receptie geschiedt van 
niet-juridische normen in het recht. 
Bijzondere aandacht gaat hierbij naar de zogeheten technische, 
economische en projessionele normen. 
Men stelt immers vast dat de introductie van dergelijke normen in 
het recht op steeds meer jrekwente en gejormaliseerde manier ge
schiedt. 
De receptie van dergelijke niet-juridische normen in het recht kan 
geschieden door de WETGEVER welke daarbij een van volgende 
technische procedes kan toepassen(16): 

(13) CARBONNIER, ,Les phenomimes d'internormativite", in European Yearbook in Law and 
Sociology, Den Haag, 1977, 42. 
(14) Cousy, H., ,Le role des normes non-juridiques dans le droit", Rapport beige au Xle 
Congres International de Droit Compare, Caracas, 1982, 2) gewaagt bijna van een ,mysterie" 
en HOEBEL, A., (The Law of Primitive Men, 1974, 18) vergelijkt de doctrinaire speurtocht 
terzake met de ,Quaeste naar den Graele". 
(15) Idee teruggaand op de sociologen DuRKHEIM en KANTOROWICZ, en uitgebouwd door 
rechtslogici als PERELMAN en WROBLEWSKI. 
(16) Cousv, H., o.c., 9 en 22. 
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- door zelf normatief op te treden, hetgeen kan geschieden hetzij 
door rechtstreekse incorporatie, hetzij door expliciete verwijzing 
naar de door een officieel of zelfs niet-officieel organisme opgestelde 
codificatie, hetzij door een algemene, vage verwijzing naar het 
beginsel dat aan de norm v66rligt (expliciet - b.v. de eerlijke 
handelsgebruiken- of impliciet- b.v. de goede huisvader bij de 
regeling inzake burgerlijke verantwoordelijkheid -) 
- middels uitbreiding van de reglementaire opdrachten en bevoegd
heden van de uitvoerende macht, op basis van algemene, vage 
,kader" beschikkingen 
- via instelling van geeigende consultatie-, concertatie- of concilia
tieprocedures welke de uitvaardiging van reglementen of dwingende 
beslissingen van overheidsorganismen verplichtend voorafgaan. 
Het spreekt vanzelf dat niet-juridische normen door PARTIJEN, 

krachtens overeenkomst, binnen de limieten van de wilsautonomie 
tot geldend recht kunnen worden verheven. 
De receptie van niet-juridische normen in het recht kan ook recht
streeks door de HOVEN EN RECHTBANKEN zelf geschieden. 
In dit verband is het arrest gewezen door het Franse Hof van Cassatie 
op 22 apri11980(17) i.v.m. de zgn. ,avis aux cedants" (verplichting 
opgelegd door de Banque de France aan de banken welke bij haar 
door hen aan uitvoerders gefinancierde vorderingen wensen te mobi
liseren om, indien zij fondsen uit het buitenland ontvangen voor 
rekening van hun uitvoerders, bij dezen navraag te doen of deze 
fondsen betrekking hebben op door een andere bank gefinancierde 
vordering, teneinde de gelden desgevallend te doen toekennen aan 
deze bank, verplichting welke in casu niet was nageleefd door een 
bank, verweerster in Cassatie na door het Hof van Beroep in het 
gelijk te zijn gesteld) van groot belang. 
Het Hof stelt immers dat het Hof van Beroep ten onrechte nagelaten 
had te onderzoeken , ,si ces avis avaient cree une norme profession
neUe imposant une obligation de prudence et de diligence dont la 
violation constituerait une faute''. 
In zijn kommentaar bij dit arrest(18) stelt M. Vasseur: ,LaCour de 
Cassation n'exclut done pas (et sans doute considere) que les avis ont 
cree une norme professionnelle". 
In eenzelfde zin spreekt B. Grelon zich uit(19): ,( ... ) traditionnelle-

(17) D., 1981, J. 48. 
(18) D., 1981, Ch. 25. 
(19) ,Reflexion sur les sources du droit economique", Proces, 1981, 7, 61. 
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ment les normes professionnelles, comme les autres normes, n'etai
ent susceptibles de devenir des normes juridiques, sanctionnes en tant 
que telles par les tribunaux, que dans la mesure oil elles relevaient 
des sources formelles du droit ( dit zijn, volgens de auteur, ,les lois 
et reglements administratifs" enerzijds, en ,les coutumes et les
usages" anderzijds- abstractie makend in deze systematiek van de 
,afgeleide" bronnen, met name rechtspraak en rechtsleer). C'est 
cette exigence qu'a abandonnee Ia Cour de Cassation". 
Dat deze rechtsschepping evenwel niet op absurde wijze, ad infini
tum, tot in het quasi-sociologische mag worden doorgetrokken wordt 
onderlijnd door het arrest van het Franse Hof van Cassatie dd. 26 
november 1981(20) dat stelt ,que la cour d'appel a souverainement 
estime que, si d'une far;:on generale, les medecines ne reclament pas 
d'honoraires lorsqu'il s'agit de soins donnes a un autre medecin ou 
meme a des membres de la proche famille de celui-ci, il ne s'agit la 
que d'un usage confraternel qui n'a aucune force legale". 
In zijn aansluitend kommentaar treedt E. Agostini deze zienswijze 
bij door erop te wijzen: 
- dat de ingeroepen eed van Hippocrates niet kan worden be
schouwd als een verbintenis door eenzijdige wilsuiting: dus geen 
juridische norm. 
- dat de eindformule van deze eed duidelijk de bedoeling aantoont 
om deze rituele eed te onttrekken aan het domein van het recht: dus 
geen gereceptionneerde juridische norm. 
De slotbeschouwingen welke Grelon aan het arrest van 22 april 1980 
wijdt voeren ons geleidelijk naar een VIERDE MOGELIJKHEID VAN 

RECEPTIE VAN NIET-JURIDISCHE NORMEN. 

De auteur vervolgt: ,Carla reconnaissance d'un pouvoir normatif 
- sanctionne par l'ordre etatique - au profit d'un organisme 
economique non directement integre dans cet ordre constitue la 
reconnaissance d'un veritable ordre juridique 'infra' etatique mais 
qui ne peut se developper dans un espace limite que l'Etat lui concede 
ou lui abandonne ( ... ) Aussi done en definitive, la reconnaissance de 
normes professionnelles, plus que !'affirmation de !'existence de 
nouvelles sources de droit, constitue la consecration de !'existence 
d'ordres juridiques autres que celui de l'Etat" en formuleert volgen
de hypothese tot besluit: ,C'est que le Droit Economique, de par son 
objet, est le lieu oil peut se deceler de la maniere la plus nette, 
!'existence d'une pluralite d'ordres juridiques". 

(20) D.S., 1982, Jurisprudence, 562. 
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Met deze laatste vaststelling betreden wij een pas relatief recent 
ontgonnen domein van de algemene rechtsleer, met name dat van de 
vraag naar het juridisch monisme of pluralisme, naar - om met F. 
Rigaux te spreken - ,le droit au singulier et au pluriel"(21). 
Volgens de streng-klassieke leer uit de 19de eeuw kan slechts als 
rechtsnorm weerhouden worden de norm, in de gedaante van de wet, 
waarvan de naleving gewaarborgd wordt door dwanguitvoering wel
ke uitsluitend door de staat kan worden voltrokken: een monistische, 
legalistische, positivistische visie geaccentueerd op een exclusieve 
toebedeling van aile autoriteit aan het staatsgezag. 
Grelon's analyse van het zoeven aangehaald cassatiearrest leidt de 
auteur ertoe te besluiten dat het hoogste Franse Hof het beginsel 
heeft aanvaard van het bestaan van meerdere rechtsorden, zij het 
, ,infra-etatique''. 
Deze stelling wordt verder doorgetrokken door de auteurs die het 
fenomeen aanvaarden van het bestaan van een of meerdere rechtsor
den, naast de door de Staat georganiseerde. 
Het betreft hier regelen welke teruggaan op de idee van de gentle
men's agreements, zijnde ,un ensemble de modeles de conduite dans 
la vie en soeiete qui n'apparaissent pas de prime abord comme 
obligatoire mais dont le respect 'classe' ou 'qualifie' les partenaires 
sociaux ( ... ) impliquant que ceux qui appartenaient au meme monde 
et partagent des valeurs communes peuvent se fier l'un a l'au
tre''(22). 
Voor de juridische verwoording van het zojuist omschreven concept 
heeft men de formulering ,soft law"(23), uitgedacht, om aan te 
duiden dat het hier gaat om een fenomeen van wezenlijk juridische, 
zij het minder karakteristiek - juridische aard, een tussenpositie 
bekledend tussen de ,hard law" als kern van de normaliteit en de 
loutere niet-juridische gereceptionneerde norm welke zijn specifiek 
sociologisch kader niet ,overstijgt"(24). 
Uit hetgeen voorajgaat volgt dat, a! naargelang van de positie welke 
men inneemt t.a. v. de conceptuele evolutie van de rechtsregel welke 

(21) Zie o.a. SANTI RoMANO, L 'ordinamente giuridico, Firenze, 1918; RIGAUX, F., Introduc
tion a Ia science du droit, Bruxelles, 1974. Ook de socioloog Georges Gurvitch verrichte 
baanwerkend werk omtrent deze problematiek. 
(22) RIGAUX, F., in Revue interdisciplinaire d'etudes juridiques, 1982, 9, 1. 
(23) SEIDL-HOHENVELDER, 1., in Rec. des cours de l'academie de droit international, 1979, 
II, 165. 
(24) Zie eveneens de zeer interessante beschouwingen terzake van GOTHOT, P., , ,Le non-droit: 
precautions introductives", werkbijdrage bij het XXX. seminarie van de CDVA metals thema 
!'Hypothese du non droit, vnl. 12-13. 
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gaat van de monistische staatspositivistische visie naar de pluralisti
sche ,soft-law, acceptie, steeds meer regelen van beroepsdeontolo
gie als dusdanig als een juridische norm kunnen worden beschouwd. 
Maar zelfs al erkent met het bestaan van diverse onderscheiden 
rechtsorden, dan zal toch steeds, wil men aan een in een bepaald 
juridisch systeem geintegreerde niet-juridische norm de rechtsgevol
gen verlenen welke rechtsregels hebben in een ander juridisch systeem 
(b.v. met het oog op de wijze van sanctionnering van de niet-naleving 
van de norm en de middelen welke ter uitvoering van deze sanction
nering worden aangewend), een introductie dienen te geschieden van 
de betrokken norm in dit laatste juridisch systeem. 
Deze introductie impliceert een aanknopingspunt uit en in het recep
tionnerend recht. 
Inzake beroepsdeontologische regelen, in het bijzonder diegene die 
gelden in de financiele sector, wordt zulks duidelijk gei1lustreerd in 
de studies van E. Wymeersch(25) - , ,Regles professionnelles et 
regles standardisees dans les operations financieres" (vooral 48 en 
95 e.v.), en van L. Simont en P. A. Foriers(26) ,Les reactions de 
la doctrine ala creation du droit par les juges (Droit des entreprises)'' 
(vooral 221). 
Beide analyses beklemtonen de brugfunctie van de aansprakelijk
heidsleer (sensu lato) in de receptie van deontologische regelen in het 
positief recht. 
Het hoeft tenslotte geen betoog dat hogeruiteengezette recente doc
trinale denkbeelden en hun eventuele receptie in het positief recht 
onderhevig zijn aan bestendige evoluties - gelet op de internatio
nale dimensie waarin zij zich situeren en de grondige veranderingen 
van maatschappelijke wereldbeelden welke zich actueel manifeste
ren -, welke moeilijk voorspelbaar zijn - tenzij dat ze in een plu
ralistische zin zullen verlopen en in een stroomversnelling zullen 
terechtkomen -. 
c. Vanzelfsprekend kan het bankgeheim, zo goed als elke deontologi
sche regel, op onrechtstreekse wijze de uitwerking van een rechtsregel 
verkrijgen, meer bepaald door of krachtens de toepassing van een 
andere rechtsregel waarvan het specifiek juridisch karakter vaststaat 
of niet omstreden wordt. 
Zo hebben talrijke auteurs, onder dewelke de meest gezaghebbende 

(25) In Le droit des normes professionnelles et techniques, Bruylant, 1985. 
(26) In Rapport beige aux Travaux de /'Association Henri Capitant, Journees italiennes- 1980, 
t. XXXI, 1980. 
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een wettelijk aanknopingspunt aangevoerd, te weten artikel 1135 
B.W. dat luidt: 
,Overeenkomsten verbinden niet aileen tot hetgeen daarin uitdruk
kelijk bepaald is, maar ook tot aile gevolgen die door de billijkheid, 
het gebruik of de wet aan de verbintenis, volgens de aard ervan 
worden toegekend". 
Aldus wordt het bankgeheim opgevat als een contractuele verplich
ting die krachtens een lange traditie impliciet vervat ligt in de verbin
tenisrechtelijke band tussen bank en klient. 
Als andere juridische gronden werden aangehaald: de burgerlijke 
aansprakelijkheid, de toepassing van het contract - wet principe bij 
toetredingscontracten, de verantwoordelijkheid van de bewaarne
mer, de verantwoordelijkheid uit hoof de van een onbenoemd, of van 
een ,sui generis" contract, de aansprakelijkheid van de lasthebber, 
de subjectieve persoonlijkheidsrechten zoals ze overigens erkend zijn 
door tal van internationale verdragen, de onschendbaarheid van het 
briefgeheim; het betreft hier de constructies welke niet altijd vrij te 
steilen zijn van kritiek (voor een bespreking: zie R. Henrion, o.c., 
40-41) en soms ietwat kunstmatig of overtrokken genoemd worden. 
Nochtans biedt de traditionele, meest gangbare theorie evenmin 
volledige bevrediging, zoals reeds terecht werd opgemerkt door o.a.: 
- BRUYNEEL, A., ,Le secret bancaire apres l'arret du 25 oktober 
1978", noot bij Cass. 25 oktober 1978, J. T., 1979, 372: ,L'obliga
tion de discretion d'u banquier va meme au-dela du seul aspect 
contractuel" (27); 
- VEZIAN, J., La responsabilite du banquier en droit prive jranfais, 
Paris, 1977, 239: ,Les consequences de cette analyse sur le plan de 
I' action en responsabilite ne sont pas negligeables ( ... ); il est necessai
re qu'aient existe entre le banquier et Ia victime de Ia violation du 
secret, des relations contractueiles. Des lors, est seule concevable une 
action fondee sur I' art. 1382 du Code Civil, dans le cas oiL l'interesse 
n'ajamais acquis la qualite du client, ses pourparlers avec le banquier 
n'ayant pas abouti". 
Inderdaad, de plicht tot beroepsdiscretie is niet slechts het stilzwij
gend vermoede accessorium van het kontrakt tussen een bankier en 
zijn klient: ,(zij) treedt in van zodra ( ... )de bankier met de klientele 
onderhandelingen aanknoopt, die desgevallend tot financiele ver
richtingen zullen voeren. Anderdeels blijft de uitwerking van diezelf-

(27) Nog geciteerd/besprokeninR.D.P., 1979,69, Rev. Not. B., 1979, 154 en433, J. T., 1979, 
371 en Rev. Banque, 1979, 162 en 671. 
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de verplichting tot beroepsdiscretie onverminderd voortbestaan, na
dat de afgesloten hoofdovereenkomst gebeurlijk tot definitieve uit
voering is gebracht zoniet tijdens de voorbereidende onderhandelin
gen komt af te springen"(28). 
Zal men m.b.t. deze (eventueel ,in den knop gebroken") praecon
tractuele resp. postcontractuele fasen de aquiliaanse aansprakelijk
heid weerhouden? Of zou men in de betrokken rechtsverhoudingen 
de plicht tot beroepsdiscretie niet kunnen baseren op de rechtsfiguur 
van de verbintenis door eenzijdige wilsuiting? 
Het bestaan van dergelijke verbintenis als afzonderlijke bron van 
verbintenissen is nu ondubbelzinnig erkend door het Hof van Cassa
tie(29). 
Met betrekking tot het bankgeheim zou deze zienswijze des te meer 
kunnen vooropgesteld worden daar zij zelfs voldoet aan de strengere 
stelling van J. Van Ryn volgens dewelke de eenzijdige wilsuiting 
slechts aanleiding zou kunnen geven tot het ontstaan van een werke
lijke verbintenis indien daaraan een uitwendig element uit het objec
tief recht wordt toegevoegd, waaruit het maatschappelijk nut en de 
ernst van de aangegane verbintenis blijkt. Welnu, in de mate dat men 
het beroep van bankier kan onderbrengen onder de ,professions qui 
touchent a !'interet public comme a !'interet prive"(30), zonder 
daarom per se te moeten gewagen van een ,profession qui s'apparen
te au service public"(31), kan men op basis van dit specifiek structu
reel (institutioneel en functioneel) gegeven wellicht des te gemakkelij
ker de grondslag van het bankgeheim baseren op een verbintenis door 
eenzijdige wilsuiting uitgaande van de bankier. 

5. Ten slotte dient gewezen op het bestaan van een belangrijk 
corrolarium, met name de informatieverplichting waartoe partijen 
gehouden zijn tijdens de onderhandelingen en besprekingen welke 
aan het sluiten van een kontrakt voorafgaan. 
Deze plicht bestaat uiteraard in hoof de van de bankier, welke als 
professioneel bij zijn negotiatie met zijn klienteel een bijzondere 
adviserende taak heeft, waarvan het belang in de literatuur steeds 
meer wordt beklemtoond. 

(28) AGNEESSENS, A., o.c., 940-941. 
(29) Cass. 9 mei 1980, twee arresten, R. W., 1982-83,319 en 3 september 1981, T. A ann., 1982, 
131). 
(30) REUMONT, E., noot bij Besan~on, 11 december 1953, J.T., 1954, 369. 
(31) GAVALDA, Ch. en STOUFFLET, J., in Le secret bancaire dans Ia C.E.E. et en Suisse, 
P.U.F., Paris, 1974, 79. 
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Maar zij bestaat eveneens in hoof de van de klient, welke dus genood
zaakt is alle dienstbare elementen kenbaar te maken welke relevant 
zijn voor de totstandkoming of uitvoering van het op handen zijnde 
kontrakt; zulks is uiteraard het duidelijkst het geval bij kredietsollici
tatie. 
In de mate dat de omvang van de inlichtingen welke de bankier 
bekomt aldus ingevolge deze informatieverplichting toeneemt, zal 
uiteraard eveneens het aspect beroepsdiscretie zich met des te meer 
klem aandienen. 

TOEPASSINGEN VAN EN BEPERKINGEN AAN HET BANKGEHEIM 

6. Het bankgeheim, door Henrion genoemd ,un secret d'une qualite 
inferieure", is aan talrijke beperkingen of uitzonderingen onderwor
pen, welke zowel in de publieke als in de private sfeer thuishoren. 
Deze zijn van zodanige frekwente toepassing, dat, zoals J.P. Spreu
tels het gevat opmerkt(32), de auteurs welke zich met het probleem 
van de beroepsdiscretie van de bankier bezighouden meer aandacht 
besteden aan de uitzonderingen dan aan de regel zelf, hetgeen Flo riot 
& Combaldieu ertoe deden besluiten dat , ,les clients doivent done 
savoir que la oanque est unemaison devette dans laquelle la justice 
et !'administration beneficient de tous les facilites" - uitspraak 
welke toch dient getemperd zoals verder zal blijken. 

7. Voorafgaandelijk dient er even wei op gewezen dat deze inbreuken 
slechts betrekking kunnen hebben op een welbepaald aspect van het 
bankgeheim, met name de materiele gegevens m.b.t. bankverrichtin
gen, terwijl andere aspecten zoals confidentiele toelichtingen, projec
ten, diverse inlichtingen welke de bankier verneemt n.a.v. gesprek
ken en briefwisseling in principe buiten het toepassingsgebied van de 
in bepaalde omstandigheden verplichte bekendmakingen blijven. 
Anders gesteld: de hiernavolgende gevallen waarin het bankgeheim 
wordt opgeheven dienen beperkend te worden gei'nterpreteerd en 
slechts in zoverre toegepast als zulks voor de strikte verdediging van 
het beschermd belang noodzakelijk is. 

8. Bespreken we vooreerst de afwijkingen welke door het algemeen 
belang aan het bankgeheim zijn opgelegd. 

(32) O.c., 446. 

446 



---~-r_--=_ :C-~----=--~--===~:l _ T---=- ------------

a) informatie aan de gerechtelijke overheden 
1. in strafzaken 
Waar artikel 458 S.W. niet van toepassing is op de beroepsactiviteit 
van de bankier en hem niet tot een verplichte geheimhouder maakt 
(zwijgplicht), kan bet evenmin door hem worden ingeroepen om zich 
op een zwijgrecht te beroepen. 
Aldus zal de bankier niet mogen weigeren als getuige op te treden 
indien hem zulks wettelijk wordt verzocht. 
Mutatis mutandis geldt zulks voor bet overleggen van documenten 
of bet verstrekken van een mondelinge verklaring of zelfs van een 
schriftelijke (indien men de stelling bijtreedt dergelijke verklaring te 
kunnen gelijkstellen met bet afleggen van een getuigenis:(33). 
In deze omstandigheden: 
- moet de bankier de inlichtingen verschaffen, zelfs als bet gaat om 
verrichtingen met klienteel welke normaal onder zijn plicht tot 
beroepsdiscretie vallen; 
- zoniet, stelt hij zich bloot aan de door bet wetboek van strafhou
ding terzake voorziene sancties (art. 80(34), 157, 189 en 355 S.V.); 
- en dit zonder dat de klient enig verwijt kan richten tot de bank 
uit hoofde van bet verstrekken van deze inlichtingen. 
Herinneren wij eraan dat m.b.t. bet voorgaande geldt dat een be
schuldigde bet recht heeft te weigeren te antwoorden doch een getuige 
niet, dat met een weigering door deze laatste gelijk te stellen is bet 
niet afleggen van de eed, bet niet overleggen van een stuk, en bet niet 
verschijnen; dat een getuige niet bet recht heeft te oordelen over de 
draagwijdte of de gepastheid -der gestelde vragen, dit alles op straf 
van boete. 
Deze regel geldt uiteraard voor vragen gesteld tijdens bet onderzoek 
voor en door de rechtsprekende colleges gevoerd. 
Wat de voorfase van het onderzoek betreft, zou, volgens een strikte 
opvatting, de aanvraag tot bet verstrekken van inlichtingen - op 
welke der eerder genoemde wijzen ook - moeten uitgaan van een 
onderzoeksrechter (of van een lid van de gerechtelijke politie daartoe 
aangezocht bij rogatoire commissie uitgaand van een onderzoeksrech
ter) in bet kader van bet voorbereidend strafonderzoek. 

(33) Cass. 12 april 1976, Pas., 1976, I, 900). 
(34) ,Hij die gedagvaard wordt om als getuige te worden gehoord, is gehouden te verschijnen 
en aan de dagvaarding te voldoen; anders kan hij daartoe genoodzaakt worden door de 
onderzoeksrechter, die te dien einde op de conclusie van de procureur des Konings, zonder 
verdere vormen, zonder termijn en zonder hoger beroep, een geldboete van ten hoogste 
honderd frank uitspreekt, en kan bevelen dat de gedaagde lichamelijk zal worden gedwongen 
om zijn getuigenis te komen afleggen". 
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Quid indien tijdens het opsporingsonderzoek inlichtingen worden 
aangevraagd door een procureur des Konings (of een substituut, of 
een lidvan het parket aangezocht bij rogatoire commissie uitgaand 
van een procureur des Konings of een substituut) in het kader van 
een door hem gevoerde enquete (werkwijze welke onmiskenbaar 
voordelen biedt op het vlak van rationele werkorganisatie, snelheid 
en discretie, en welke uitmondt hetzij op het seponeren van het 
dossier, hetzij op een dagvaarding voor een rechtbank hetzij op een 
verzoek tot opsporingsonderzoek gericht tot een onderzoeksrechter). 

Het gaat hier om een procede dat in de praktijk gemeengoed is 
geworden en door de rechtspraak en de auteurs als wettelijk wordt 
beschouwd, maar toch een officieus procede blijft dat zich heeft 
ontwikkeld buiten de wet (en m.b.t. hetwelk de procureur des Ko
nings dus over geen enkel dwangmiddel be~chikt). Derhalve gaat het 
niet om een instructieverrichting waarop het voormeld artikel 80 
S.V. van toepassing is zodat de bankier in dergelijke omstandighe
den, net zo goed als om het eender welke persoon, het recht heeft 
te weigeren de gevraagde inlichtingen te verschaffen. 

De mening werd zelfs geformuleerd volgens dewelke de plicht tot 
beroepsdiscretie de bankier ertoe noopt tot weigering over te gaan 
voor zover het om inlichtingen gaat welke onder zijn beroepsdiscretie 
vallen. Alsdan zou de bankier immers niet zelf op discretionnaire 
wijze kunnen beslissen of hij de gevraagde inlichtingen mededeelt of 
niet; elke inbreuk op de beroepsdiscretie zou de bankier blootstellen 
aan schadevergoeding jegens de klient welke nadeel zou hebben 
ondervonden van deze schending van het bankgeheim. 

Deze opvatting is niet verstoken van juridische gegrondheid (zie het 
officieus karakter van de zgn. ,enquete", het principe van de 
restrictieve interpretatie in strafzaken, het beginsel van de bescher
ming van de rechten van de verdediging). Maar zij leidt tot een 
onlogische en onaanvaardbare toestand (miskenning van het alge
meen principe van gerechtelijk recht volgens hetwelk elkeen moet 
bijdragen tot het ontdekken van de waarheid, paradoksale situatie 
waarbij een bankier in penale aangelegenheden aan de procureur des 
Konings zijn bankgeheim zou kunnen tegenwerpen waar zulks lang 
niet altijd het geval is in civiele zaken - zie verder -). 

Daarenboven werd niet ten onrechte gesteld dat de beroepsdiscretie 
niet als een absoluut beginsel mag worden beschouwd, en niet van 
haar doel mag worden afgewend. Zulks zou het geval zijn wanneer 
de bankier, wetende dat zijn klient een misdrijf heeft gepleegd 
waaromtrent hij zal worden ondervraagd, of zeer ernstige en gegron-
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de redenen heeft om zulks te vermoeden, de klient zou informeren 
omtrent het officieuse onderzoek of zou weigeren antwoord te ver
schaffen aan het parket. Sommigen houden voor dat de bankier bij 
dergelijke weigering zelfs aansprakelijk zou kunnen worden gesteld 
voor door derden geleden schade. 

Derhalve wordt, mits de nodige nuanceringen en a1 naargelang van 
de omstandigheden in kwestie, eventueel aanvaard dat de inlichtin
gen aan genoemde personen worden overgemaakt. Hiervoor wordt 
trouwens ook een tekstargument ingeroepen, met name artikel 30 
S.V. dat stelt: ,Ieder die getuige is geweest van een aanslag, hetzij 
tegen de openbare veiligheid, hetzij op iemands Ieven of eigendom, 
is ( ... ) verplicht daarvan bericht te geven aan de procureur des 
Konings, hetzij van de plaats van de misdaad of van het wanbedrijf, 
hetzij van de plaats waar de verdachte kan worden gevonden". 

Meer concreet komt het erop neer dat een evenwicht wordt nage
streefd, waarbij: 

- het appreciatierecht van de bankier wordt erkend, m.a.w. de 
banken moeten zich een oordeel kunnen vormen over de vervolging 
waarvan haar klient het voorwerp is; 

- informatie i.v.m. uitgifte van cheques zonder dekking, of i.v.m. 
een strafonderzoek in het kader van een aantijging wegens valsheid 
in geschrifte, of van een faillissement, enz. in ieder geval wordt 
verstrekt vermits de bevraagde persoon alsdan geen , bescherming" 
meer verdient; 

- de opdrachten nauwkeurig omschreven worden en qua omvang 
beperkt blijven: de bank mag zich niet subsitueren aan het onderzoek 
en de opzoekingen mogen haar normale activiteiten niet in het 
gedrang brengen; 

- rekening wordt gehouden met de begrensde investigatiemogelijk
heden van de bank (cf. de beperkingen voortspruitend uit de wettelij
ke regeling van de verplichting documenten bij te houden, uit de 
eigen organisatie); 

- de informatie geen betrekking mag hebben op louter inwendige 
documentatie, d.i. documentatie door de bank aangelegd voor eigen 
gebruik; 

- het probleem van de kosten die de opzoekingen vergen, wordt 
geregeld. 

Kortom, wanneer het gaat om ernstige vervolgingen of vermoedens 
zal de bankier zijn medewerking aan het parket niet ontzeggen, maar 
hij moet dit kunnen doen op een wijze die verenigbaar is met zijn 
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plichtenleer en met zijn konventionele verbintenissen jegens zijn 
klienteel. Aldus kan het principe van de rechtmatige en soepele 
uitoefening van het appreciatierecht en de appreciatieplicht van de 
bankier verzoend worden met de onderzoeksopdrachten van de 
procureur des Konings. 
Quid indien de inlichtingen aangevraagd worden door een procureur 
des Konings ingeval van betrapping op heterdaad? 
Dezelfde beginselen gelden: het staat de ondervraagden vrij te weige
ren een antwoord te verschaffen en aldus handelend kunnen zij niet 
worden vervolgd. Wei kan de verhoogde feitelijke druk worden 
uitgeoefend voorzien in artikel 34 S.V.(35). 
Daarenboven zullen hier vanzelfsprekend en a fortiori de bedenkin
gen spelen welke t.a.v. het officieus onderzoek door de procureur des 
Konings hierboven zijn ontwikkeld. 
Worden de inlichtingen evenwel gevraagd door een officier - hulp
officier van de procureur des Konings, een lagere officier of een agent 
van de gerechtelijke politie (niet belast met een rogatoire commissie 
afgeleverd door een onderzoeksrechter of een procureur des Konings 
of een substituut) dan is de bankier uit hoofde van zijn plicht tot 
beroepsdiscretie ertoegehouden te weigeren de informatie.te ver
schaffen. 
Hierbij aansluitend weze eraan herinnerd dat de bankier (in staat van 
beschuldiging gesteld of niet) zich niet kan verzetten tegen een 
huiszoeking en een gebeurlijke daarop volgende inbeslagnarne, mits 
zulks op wettelijke wijze geschiedt en in redelijk verband staat met 
de beschuldiging. Door dit procede wordt uiteraard een gebeurlijke 
weigering om inlichtingen te verschaffen loutere illusie. 
Mocht twijfel rijzen bij de bankier omtrent de wettelijkheid of de 
toelaatbaarheid, dan zal hij zijn protest en zijn voorbehoud daarom
trent alsmede m.b.t. de persoonlijke aansprakelijkheid van diegenen 
die overgaan tot de huiszoeking doen acteren in het PV, onder 
verwijzing naar zijn plicht tot beroepsdiscretie jegens zijn klienteel. 
Is de onregelmatigheid dermate frappant, dan wordt aanvaard dat 
de depositaris ook fysisch verzet mag plegen zonder vervolgd te 

(35) ,Hij (=de procureur des Konings) kan verbieden dat om het even wie het huis verlaat 
of zich van de plaats verwijdert zolang zijn proces-verbaal niet gesloten is. Iedere overtreder 
van dat verbod wordt, indien hij kan worden gevat, naar het huis van arrest gebracht; de op 
de overtreding gestelde straf wordt door de onderzoeksrechter uitgesproken op de conclusie 
van de procureur des Konings, nadat de overtreder is gedagvaard en gehoord, of, indien hij 
niet verschijnt, bij verstek, zonder verdere vormen, zonder termijn of zonder verzet of hoger 
beroep. De straf mag tien dagen gevangenisstraf en honderd frank geldboete niet te boven 
gaan". 
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kunnen worden uit hoofde van weerspannigheid, mits de aangewen
de middelen beperkt blijven tot wat nodig is tot het plegen van verzet. 
Volledigheidshalve wijzen wij erop dat bij onregelmatigheden de 
persoonlijke aansprakelijkheid van de uitvoerder van de huiszoeking 
in het gedrang komt, en de inbeslaggenomen gegevens geweerd 
worden uit het dossier en niet mogen dienen om de uiteindelijke 
beslissing te staven. 
Tenslotte herinneren we aan de bepaling van artikel 452 S.V. dat 
voorziet inzake valsheid in geschrifte: , ,Ieder openbaar of bijzonder 
bewaarder van stukken die van valsheid beticht worden, is verplicht 
die af te geven op bevelschrift van de ambtenaar van het openbaar 
ministerie of van de onderzoeksrechter. Dit bevelschrift en de akte 
van neerlegging strekken hem tot outlasting jegens allen die bij het 
stuk belang hebben". 
Uit hetgeen voorafgaat, moge blijken dat aan de bankier kontraktue
le aansprakelijkheid zou kunnen worden ten laste gelegd door zijn 
klienteel indien hij: 
- in de gevallen waar zulks van toepassing is, zijn plicht tot beroeps
discretie niet inroept; 
- op niet terzake dienende gedetailleerde wijze antwoordt; 
- documenten overlegt zonder daartoe gevorderd te zijn; 
- zijn klient niet inlicht nopens de gestelde vragen, de verstrekte 
antwoorden, de inbeslaggenomen documenten, teneinde het hem 
mogelijk te maken zich een idee te vormen nopens het onderzoek 
waaraan bepaalde door hem gedane verrichtingen zouden kunnen 
worden onderworpen en desgevallend zijn verdediging voor te berei
den. 
Kortom, zoals A. Bruyneel bet korrekt stelt(36), ,un equilibre devra 
etre trouve dans chaque cas douteux entre un usage regulier et 
modere du pouvoir d'investigation en matiere penale et le respect 
raisonnable du secret professionnel, lui aussi invoque de maniere 
modere et jamais detourne de son but". 
Voor wat het verstrekken van inlichtingen aan buitenlandse gerechte
lijke instanties betreft, herinneren we aan de wettelijke bepalingen 
inzake wederzijdse rechtshulp (welke steeds de tussenkomst van onze 
nationale judiciaire overheid voorzien) en verwijzen we naar de 
talrijke internationale verdragen terzake. 

(36) O.c., 375. 
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9. 2) in burgerlijke zaken 
Hier is de aangelegenheid traditioneel het voorwerp geweest van meer 
betwistingen in de doctrine. 
Richtinggevend terzake is thans de grondgedachte welke aan de 
bewijsregeling zoals uitgewerkt in het nieuw Gerechtelijk Wetboek 
(1967) voorligt, met name dat zowel partijen als derden het hunne 
moeten bijdragen , , ter ontdekking van de waarheid'' en, medegaand, 
dat de rechter de bevoegdheid heeft tussenbeide te komen teneinde 
deze actieve medewerking te bewerkstelligen(37). 
Deze regeling situeert zich hoofdzakelijk op het vlak van het getui
genverhoor enerzijds en het overleggen van stukken anderzijds. 
Belangrijk is verder artikel 929 Ger.W.: ,lndien de getuige aanvoert 
dat hij een wettige reden heeft om te worden ontslagen van het 
afleggen van de eed of het getuigenis en indien een van de partijen 
vordert dat hij het zal doen, beslist de rechter over het tussengeschil. 
Als wettige reden wordt onder meer beschouwd het beroepsgeheim 
waarvan de getuige bewaarder is. De rechter mag geen veroordeling 
uitspreken dan na het verweer van de getuige en de toelichting van 
de partijen te hebben gehoord". 
Ofschoon dit artikel enkel over het getuigenverhoor handelt, is men 
het erover eens dat het tevens geldt voor het overleggen van stukken; 
herinneren we in dit verband aan het feit dat het rapport van de 
koninklijke Commissaris Van Reepinghen m.b.t. het nieuw Gerech
telijk Wetboek de overlegging van stukken uitdrukkelijk op een lijn 
stelt met het afleggen van getuigenis. Overigens kan ook nuttig 
verwezen worden naar artikel 878 Ger.W. om eenzelfde regeling op 
het vlak van de overlegging van stukken te verrechtvaardigen. 
Uit de bewoordingen ,onder meer" heeft men terecht afgeleid dat 
ook de professionele discretieplicht van de bankier - hoewel niet 
penaal gesanctionneerd maar toch een discretieplicht met een onmis
kenbaar bijzonder karakter- in aanmerking zou kunnen genomen 
worden om ontslag van getuigenis - en van overlegging van stukken 
-toe te staan. 
Maar het blijft uiteindelijk de rechter welke op basis van een grondig 
onderzoek en een nauwkeurig afwegen van de op het spel staande 
tegenstrijdige belangen beslist of het aangehaalde bezwaar aanvaard 
kan worden. 

(37) Dezeprincipes vindenhun toepassing in de art. 871,877, 878,915,916 Ger.W. en worden 
gesanctionneerd door de art. 882 en 926 Ger. W. Zie ook voor enke1e bijzondere gevallen 
art. 872 en 873 Ger.W. en 495 en 495 bis S.V. 
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In de praktijk komt het eerder zelden voor dat een bankier, derde 
bij een aan gang zijnde geding, gevraagd wordt om een getuigenis 
af te leggen of stukken over te leggen; In dergelijke gevallen stelt het 
probleem van het bankgeheim zich acuut. 

De bankier zal in deze omstandigheden niet aarzelen zijn plicht tot 
beroepsdiscretie op te werpen teneinde geen aansprakelijkheid op te 
lopen t.o.v. zijn klient; het is finaal toch de rechter die beslist en diens 
beslissing bindt uiteraard ook de klient van de bankier. 

Wat vaker gebeurt is, dat in een procedure waarin de bankier partij 
is, de tegenpartij overlegging van stukken vordert. 

Het kan alsdan voorkomen, hoewel zulks eveneens eerder zeldzaam 
zal zijn, dat de stukken waarvan de overlegging wordt gevraagd, 
geheel of ten dele betrekking hebben op een klient van de bankier, 
derde bij het proces. In dergelijk geval gelden de hoger uiteengezette 
principes i.v.m. het bankgeheim uiteraard zonder beperking (excep
tie op te werpen door de bankier - tussengeschil te beslechten door 
de rechter). 

Frekwenter zijn de gevallen waarin de overlegging van stukken 
abusievelijk gevorderd wordt door een tegenpartij welke tijd wil 
winnen, een zenuwenoorlog wil voeren, een eigen gebrekkig dossier 
wil aanvullen, niet ter zake dienende excepties hoopt te kunnen 
formuleren enz., kortom ,overal op zoek gaat om bij toeval toch 
maar iets te kunnen vinden'' zonder dat de bankier tekortgeschoten 
is om te do en wat nodig - en voldoende - is om , ,de waarheid aan 
het licht te brengen''. 

Wanneer, in dergelijke hypothese, de bankier de rechter vraagt niet 
in te gaan op het verzoek van tegenpartij, zal dit met meer succes 
geschieden indien hij zich beroept op het niet vervuld zijn van de 
voorwaarden vereist door de wet bij de procedure van overlegging 
van stukken (er moeten ,gewichtige, bepaalde en met elkaar over
eenstemmende'' vermoedens bestaan dat de partij of de derde het 
stuk onder zich heeft, en het document moet het bewijs inhouden van 
een ,ter zake dienend" (feit) dan wanneer hij het bankgeheim zou 
opwerpen. 

Voor wat het beslag onder derden betreft, lijdt het geen twijfel dat 
de bankier, derde-beslagene, gehouden is verklaring te doen ,van de 
sommen of zaken die voorwerp zijn van het beslag" (bewarend: 
art. 1452 Ger.W.; uitvoerend: art. 1539 Ger.W.). 

Herinneren weer ten slotte nog aan dat de banken vaak geconfron
teerd worden met diverse dwangmatige procedures zoals bij fiscale 
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notificaties, beslag m.b.t. bij de banken gehuurde safe's, sequester, 
faillissement, gerecbtelijk akkoord met boedelafstand. Voor een 
gedetailleerde bespreking ter zake verwijzen we naar A. Agneessens 
- Analyse juridique du secret professionnel des banques en droit 
beige - Revue de la Banque, 1963, 354-360. 

10. b) informatie aan de fiscus 
Teneinde de fiscale overheid (beter) in staat te stellen tot een juiste(re) 
belastingbeffing over te gaan, beeft de wetgever tal van inbreuken 
op bet bankgebeim voorzien. 
Deze inbreuken doen zicb voor onder drie verscbillende gedaanten: 
- de verplicbte mededeling van bepaalde inlicbtingen aan de fiscus; 
- bet overleggen van bepaalde boeken en bescbeiden op aanvraag 
van de fiscus; 
- de uitoefening van onderzoeksrecbten en de doorvoering van 
controles door fiscale ambtenaren. 
Zij bebben betrekking op een brede waaier van soorten belastingen: 
- indirecte belastingen: (successierecbten, belasting op beurs- en 

prolongatieverricbtingen, B. T. W., zegel
rechten, met bet zegel gelijkgestelde belas
tingen, registratierecbten, douanerecbten 
en accijnsrecbten) 

directe belastingen : (roerende voorbeffing, inkomstenbelas-
tingen). 

Voor een recente beschrijving en analyse verwijzen we naar de studie 
van prof. Dr. W. Dierick: ,Le fisc et le secret bancaire", verscbenen 
in de Revue generale de fiscalite, 1983, 3, 53. 
In onderbavige studie beperken we ons tot bet om evidente redenen 
bet meest tot de verbeelding sprekende regime van kracbt inzake 
inkomstenbelastingen. 
In weerwil van de zeer ruime bewoordingen van de artikelen van bet 
W.I.B.(38) welke de onderzoeks- en controlerecbten van de fiscus 
omschrijven, werd traditioneel reeds lang bet bankgebeim erkend, 
met weliswaar twee beperkingen: bet moet gaan om inlicbtingen 
nopens de klienten van banken, welke zouden worden gevraagd in 
de loop van de aanslagprocedure. 

(38) Zie art. 221, 223, 225-227 (rechten t.o.v. de bank als belastingsplichtige, waardoor de 
fiscus onrechtstreeks inlichtingen zou kunnen verkrijgen nopens derden - klienten van de 
bank) en 228-233 (rechten t.o. v. de bank als derde waardoor de fiscus rechtstreeks inlichtingen 
verkrijgt nopens belastingsplichtigen - klienten van de bank). 
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Deze de facto erkenning werd expliciet bevestigd door de minister 
van Financien in zijn toelichting bij de wet van 20 november 1962 
houdende hervorming van de belastingen op het inkomen(39). 
Artikel 34 van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgetaire 
voorstellen 1979-80 ten slotte bracht de ondubbelzinnige positief
rechtelijke confirmatie van de regel door de herintroductie in het 
W.I.B. van artikel 224, dat in zijn eerste lid bepaalt dat ,( ... ) in 
afwijking van de bepaling van artikel 223, de administratie niet 
gemachtigd is in de rekeningen, boeken en documenten van de bank-, 
wissel-, krediet- en spaarinstellingen inlichtingen in te zamelen met 
het oog op het belasten van hun klienten". 
Uit wat voorafgaat volgt dat: 
- geen beperkingen zijn opgelegd aan de fiscale administratie wat 
de verificatie van rekeningen, boeken en documenten van de banken 
betreft met het oog op de controle van de belastbare inkomsten van 
de bank zelf 
- het bankgeheim niet tegenstelbaar is aan de fiscus bij de behande
ling van een bezwaarschrijt ingediend door een belastingplichtige. 
Inderdaad stelt artikel 275 W .I. B. duidelijk dat ,om de behandeling 
van het bezwaarschrift te verzekeren de ambtenaar van de admini
stratie der directe belastingen, met een hogere graad dan die van 
controleur, ( ... )over het recht beschikt om van aile kredietinstellin
gen en van het Bestuur der Postchecks de inlichtingen te vorderen 
waarvan zij kennis hebben en welke nuttig kunnen zijn". 
In verband met deze regeling m.b.t. de afhandeling van een bezwaar
schrift dient nog erop gewezen dat: 
* de beperking van het b~mkgeheim onderhevig is aan de voorwaarde 

dat de inlichtingen aileen kunnen gevorderd worden in het raam 
van het bezwaarschrift(40). 

* de belastingplichtige het recht behoudt de bankier verbod op te 
leggen de gevraagde inlichtingen mede te delen. Maar het spreekt 
vanzelf dat alsdan het resultaat van het bezwaarschrift in het 
gedrang dreigt te komen. 

(39) Doc. Pari. Kamer 61-62, n° 254/42, Senaat 61-62, n° 366: wij citeren: ,toutefois, au stade 
de Ia taxation, aucun renseignement ne pourra etre requis des etablissements de credit. Le 
gouvernement a estime necessaire de ne pas porter atteinte, a ce stade, au secret bancaire. II 
importe, en effet, d'eviter que le fonctionnement normal de ces etablissements ne soit pas 
entrave par un afflux de demandes de renseignements". 
(40) Hetgeen concreet erop neerkomt dat: 
- de natuur van de gevraagde inlichtingen dient gepreciseerd in de aanvraag 
- de inlichtingen geen langdurige en kostelijke opzoekingen mogen vergen 
- de fiscus geen aanvragen tot inlichtingen mag richten ,aan aile financiele instellingen met 

dewelke de belastingsplichtige die een bezwaarschrift heeft ingediend een zakenrelatie zou 
kunnen gehad hebben". 
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De zojuist uiteengezette regeling van het bankgeheim en zijn beper
kingen inzake inkomstenbelastingen geeft blijk van een oordeelkun
dige, gezonde pragmatische aanpak en van het streven om te komen 
tot een evenwichtig, uitgebalanceerd geheel dat aan de diverse recht
matige sociaal-economische belangen welke op het spel staan opti
maal tegemoetkomt. 
Maar het spreekt vanzelf dat het bankgeheim niet het alibi mag zijn 
achter hetwelk bankier en klient zich ',onder een hoedje'' zouden 
kunnen verschuilen om belastingontduiking door laatstgenoemde 
mogelijk te maken. Dergelijke handelwijze zou een inbreuk beteke
nen op hogergeschetst evenwicht inzake rechtmatige belangen, en 
onverenigbaar zijn met het statuut, de rol en de deontologische 
plichten van de bankier. 
Daarom heeft artikel 34 van de zoeven geciteerde wet van 8 augustus 
1980 volgend tweede lid in artikel 224 W. I. B. doen opnemen, hierbij 
duidelijk aansluitend bij artikel 53 van de wet van 30 juni 1975 
betreffende het statuut van de banken, de private spaarkassen en 
bepaalde andere financiele instellingen (de zgn. ,mammoet
wet")(41). 
,Indien evenwel de op grond van de artikelen 221 en 222 ingestelde 
enquete concrete gegevens aan het Iicht brengt die het bestaan 
kunnen doen vermoeden van een mechanisme dat de organisatie van 
inbreuken op de fiscale wet ten doel of tot gevolg heeft en dat een 
medeplichtigheid insluit, tussen de instelling en de klient, met het oog 
op belastingontduiking, kan de directeur-generaal van de administra
tie van de bijzondere belastinginspectie, met de toestemming van de 
administrateur-generaal van de belastingen, een ambtenaar met de 
graad van ten minste inspecteur ermee belasten uit de rekeningen, 
boeken en documenten van de instelling de inlichtingen te putten, die 

(41) Dat art. 39 van het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime 
voor titels en effecten vervangt door volgende bepaling: 
, ,De Bankcommissie is niet bevoegd inzake belastingaangelegenheden. 
Ret eerste en het tweede lid, 2°, van§ 1 van artikel 25 zijn echter van toepassing voor het geval 
dat de Bankcommissie er kennis zou van hebben dat een bank, een private spaarkas of een 
onderneming die onder toepassing valt van hoofdstuk I van de wet van 10 juni 1964 een 
bijzonder mechanisme zou hebben ingesteld dat tot doe) of tot uitwerking zou hebben de 
belastingontduiking door derden te bevorderen". 
Op te mer ken valt dat het hier gaat om een element van de controle over het bankwezen door 
de Bankcommissie, buiten elke fiscale of penale sfeer (cf. n. 42). 
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het mogelijk maken de enquete te voltooien en de door deze klient 
verschuldigde belastingen te bepalen"(42). 
Uit het geheel der voorwaarden en modaliteiten blijkt duidelijk dat 
het gaat om een uitzonderingsprocedure, gericht op de bestrijding 
van ge'individualiseerde karakteristieke gevallen van georganiseerde 
fiscale fraude. Miskenning van dit karakter van uitzonderingsregime 
en van de eraan verbonden voorwaarden en modaliteiten kan aanlei
ding geven tot beteugeling door de Raad van State, hiertoe behoorlijk 
gevorderd. 
Wijzen we ten slotte nog op een merkwaardigheid, op zeer gevatte 
wijze verwoord door J. Pardon(43). 
,L'exemple est vraiment remarquable d'une norme professionnelle 
que !'administration respectait sur base d'une declaration faite par 
un ministre lors des travaux parlementaires, reprise dans son com
mentaire du codes des impots sur les revenus. Pour introduire une 
exception a !'application de cette norme, le legislateur n'a eu d'autre 
ressource que de la couler dans un texte legal. Ceci montre qu'il est 
plus difficile qu'on ne le croit d"abroger une norme' ou tout au 
moins d'en reduire le champ d'application". 
Een tweede afwijking op het beginsel vervat in artikel 224, 1 W.I.B. 
bestaat erin dat het vreemd is en blijft aan het strafrechtelijk onder
zoek. 
In dit verband verwijzen we naar de bepaling van artikel 235 § 4 van 
het W.I.B. dat zegt: ,De ambtenaren van het openbaar ministerie 
bij de Hoven en rechtbanken, waarbij een strajzaak aanhangig is, 
waarvan het onderzoek ernstige indicien van ontduiking inzake 
inkomstenbelastingen aan het licht brengt, zullen de minister van 
Financien hierover inlichten, nadat ze van de procureur-generaal of 

(42) Deze bepaling wordt logisch doorgetrokken met de door art. 35, 3° van de wet van 8 
augustus 1980 aangebrachte aanvulling van art. 235 W.I.B. met een § 5, luidend als volgt: 
,De Bankcommissie Iicht onmiddellijk de Minister van Financien in wanneer zij vaststelt dat 
een instelling waarover zij de controle uitoefent heeft bijgedragen tot het opzetten van een 
mechanisme dat het doe! of het gevolg heeft inbreuken te organiseren op de fiscale wetgeving 
en dat een medeplichtigheid insluit, tussen de instelling en de klient, met het oog op belasting
ontduiking". 
Deze bepaling situeert zich op het fiscaal-penaal vlak (cf. n. 41). 
(43) PARDON, J., o.c., 18 
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van de auditeur-generaal uitdrukkelijk verlof daartoe hebben gekre
gen"(44). 
Deze bepaling, welke onrechtstreeks ertoe kan leiden dat afbreuk 
gedaan wordt aan de eerbiediging van de bankdiscretie, druist niet 
in tegen het gestelde in artikel 224, W.I.B. daar dit laatste alleen 
betrekking heeft op de onderzoeksrechten van de jiscale administra
tie. 
Er bestaat dus duidelijk een antinomie tussen de geest van arti
kel 224, 1 W.I.B. waarin het beginsel van het bankgeheim wordt 
erkend en de eventuele toepassing van artikel 235 § 4 W.I.B. 
Gezaghebbende auteurs hebben erop gewezen dat zich logischerwijze 
een tekstwijziging opdringt van gezegd artikel 235 § 4 W .I. B. om het 
verenigbaar te maken met het algemeen principe gehuldigd in arti
kel 224, 1 W.I.B. 
Zulks is des te meer aangewezen gelet op de bepalingen van de wet 
van 10 februari 1981 betreffende de strafrechterlijke beteugeling van 
de fiscale fraude (nieuwe art. 339 e.v. W.I.B.) en in het licht van de 
neiging van de fiscale administratie vaker dan vroeger strafrechtelij
ke vervolgingen uit te lokken. 

11. c) andere 
Tal van andere afwijkingen zijn door diverse wetten voorzien. 
Zij situeren zich op verschillende vlakken: 
- ambtenaren en beambten belast met het toezicht op de uitvoering 
van de wetgeving inzake sociale zekerheid 
- monetaire overheden: Bankcommissie (revisoraat), Nationale 
Bank van Belgie (risicocentrale), Belgisch-Luxemburgs lnstituut 
voor de Wissel (wisselreglementering) 
- ongewilde buitenbezitstelling van titels aan toonder (W. 24 juli 
1921, art. 13: de bankier die een met verzet aangetekende titel of 

(44) En naar Cass. 2 september 1975, Pas., 1976, I, 1 dat ter zake preciseert: 
,La disposition de !'article 235, § 3 (sinds de wet van 8 augustus 1980: § 4) du Code des impots 
sur les rev en us, aux termes de laquelle les officiers du ministere public pres les cours et 
tribunaux qui sont saisis d'une affaire penale dont l'examen fait apparaitre des indices serieux 
de fraude en matiere d'impots sur les revenus en informeront le ministre des finances, apres 
avoir obtenu l'autorisation expresse du procureur general ou de l'auditeur general, ne vise qu'a 
mettre !'administration en mesure d'assurer l'etablissement et Ia perception de ces impots, en 
lui faisant connaitre !'existence d'une documentation susceptible de l'interesser et qu'elle 
pourrait ignorer; elle ne concerne pas l'autorisation de prendre communication ou copie d'un 
dossier repress if dont est saisie Ia juridiction de jugement, que le ministere public peut accorder 
a !'administration des finances, comme a toute autre personne lesee par une infraction, aux 
fins de lui permettre d'exercer son action devant Ia juridiction repressive, conjointement a 
1' action publique". 
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coupon ontvangt, is verplicht die titel of coupon in te houden en dit 
beslag te betekenen aan de schuldplichtige inrichting met aanwijzing 
van naam en woonplaats van de persoon te wiens laste het werd 
gelegd) 
- de wetgevende macht: herinneren wij eraan dat de Commissie 
voor parlementair onderzoek over dezelfde bevoegdheden beschik
ken als diegene welke toebedeeld zijn aan een onderzoeksrechter. 
Een uitvoerige bespreking valt buiten het bestek van onderhavig 
overzicht. 
Wij verwijzen derhalve naar de literatuuropgave. 

12. Ook in de private sfeer doen diverse afwijkingen zich voor: 
a) m.b.t. de bankier zelf 
Wanneer de bankier een wettig belang heeft, mag hij gegevens 
nopens zijn klient bekend maken. 
Bepaalde auteurs zijn van mening dat vereist is dat de bankier hierbij 
partij is in een rechtsgeding, hetzij als eiser, hetzij als verweerder. 
Deze stelling is te strak: wettig belang dient hier begrepen in die zin 
dat, mocht de bankier van bedoelde onthulling afzien, hij een mate
rieel nadeel zou ondervinden (b. v. een verlies op zijn schuldvordering 
jegens zijn klient). Zo zou hij het bedrag van zijn schuldvordering 
mogen mededelen aan een notaris welke bereid is een notarislening 
toe te kennen aan een debiteur van de bank ter aanzuivering van diens 
schuld jegens haar. 
Maar indien dergelijke omstandigheden zich voordoen zal de bankier 
bij het bepalen van de inhoud van zijn bekendmaking zeer omzichtig 
te werk dienen te gaan. 

13. b) m.b.t. de klient 
Het gaat hier om het verstrekken van inlichtingen nopens rekeningen 
en verrichtingen aan personen welke geacht mogen worden deelach
tig te zijn aan de discretiesfeer van de titularis resp. opdrachtgever. 
1. Uiteraard de klient zelf: de rechtspraak heeft het recht erkend van 
de klient om van zijn bankier dergelijke informatie te bekomen, mits 
even wei de gevraagde inlichtingen niet van aard zijn dat ze aanleiding 
zouden geven tot omvangrijke opzoekingen welke de normale wer
king van de betrokken bank zouden hinderen. 
Nochtans kunnen zich in deze ogenschijnlijke vanzelfsprekendheid 
waarmede de inlichtingen dienen te worden verstrekt toch nog rand
gevallen voordoen. 
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Wanneer b.v. de uitgever van een check gesteld aan order of aan 
toonder vraagt een fotocopie te krijgen van de keerzijde van het 
document, zou hij aldus kennis verkrijgen van bepaalde vermeldin
gen, zoals b.v. de naam van de endossanten, daar waar hij weten en 
aanvaarden moet dat bij de uitgifte en de overdracht van dergelijk 
document de discretie omtrent de identiteit van de begunstigde(n), 
meer bepaald het anonymaat, en eventuele andere inlichtingen hem 
betreffend, b. v. zijn bankrelatie, gelmpliceerd is. 
Derhalve dient in principe op dergelijk verzoek niet ingegaan. Wan
neer evenwel een ernstig klient verklaart dat de cheque gestolen, 
vervalst of verloren werd en een attest overlegt waaruit blijkt dat een 
klacht werd neergelegd of dat bij de politie een verklaring van diefstal 
werd afgelegd, zal dit element gebeurlijk de houding van de bankier 
kunnen belnvloeden. 
Ook kan, uiteraard, de informatie worden verstrekt als de endossant 
akkoord gaat; zijn er echter meerdere endossanten, dan zal het 
akkoord van alle endossanten moeten aangevraagd en bekomen 
worden. 
Dienen met de klient te worden gelijkgesteld: diens gekwalificeerde 
mandatarissen. 
2. Bij onbekwaamheid van de klient, mogen de inlichtingen verstrekt 
worden aan diens wettelijke vertegenwoordiger of aan diegene aan 
wie het beheer van diens goederen werd toevertrouwd. 
Aldus: de ouders, de voogd van een niet-ontvoogde minderjarige 
(doch niet de toeziende voogd), de curator van een ontvoogde 
minderjarige (voor deze drie categorieen geldt dat zij uiteraard 
slechts kunnen optreden binnen de toepassingssfeer van hun verte
genwoordigin:gsbevoegdheid en binnen de beperking van de onbe
kwaamheid van diegene die ze vertegenwoordigen; dus niet b.v. 
m. b. t. de ontvoogde minderjarige die een daad van louter beheer stelt 
zoals het huren van een banksafe, de ontvoogde minderjarige die 
gemachtigd werd om handel te drijven voor zover het diens handels
bedrijvigheid aangaat), de voorlopige bewindvoerder resp. ,cura
tor" van de wettelijk gelnterdiceerde, de voorlopige bewindvoerder 
resp. voogd van de gerechtelijk onbekwaamverklaarde, de commissie 
van beheer of algemene voorlopige bewindvoerder resp. bijzondere 
voorlopige bewindvoerder van de in een krankzinnigengesticht ge
plaatste persoon (of van de gelnterneerde geesteszieke), de bijzondere 
voorlopige bewindvoerder van de in zijn woning afgezonderde 
krankzinnige, de voorlopige bewindvoerder resp. gerechtelijke 
raadsman van de zwakzinnige of verkwister, de curator van een 
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gefailleerde, de vereffenaar inzake gerechtelijk akkoord met boede
lafstand. 
Deze inlichtingen zullen zelfs betrekking mogen hebben op verrich
tingen welke dateren van v66r de aanvang van de betrokken beheers
functie. lndien het gaat om een onder gerechtelijk raadsman gestel
de, worden de inlichtingen in de praktijk verstrekt aan deze laatste 
en/ of zijn raadsman; bij faillissement zal, no pens verrichtingen 
geschied vanaf de dag van het vonnis van infalingverklaring, enkel 
de curator ingelicht worden gelet op de op die dag intredende 
buitenbezitstelling van de gefailleerde. 
3. Bij overlijden van de klient, zullen alleen de rechtverkrijgenden 
die de persoon van hun de cujus voortzetten (dit zijn de wettige 
erfgenamen, de algemene legatarissen en de legatarissen onder alge
mene titel mits zij de nalatenschap aanvaard hebben) die inlichtingen 
kunnen bekomen. 
4. lndien de betrokken rekening geopend is op naam van meerdere 
personen, kan elk van hen de inlichtingen opvragen (actieve hoofde
lijkheid). 

5. Indien het om een vennootschap gaat, hebben enkel de wettelijke 
vertegenwoordigers (zoals de bestuurders en de .gekwalificeerde last
hebbers; ook de vereffenaars) in functie (dus niet wie zijn ontslag 
nam of ontslagen werd, zelfs niet m.b.t. de periode waarin hij nog 
bestuurder ... was) het recht de informatie in te winnen; dus niet de 
aandeelhouders (a fortiori niet de ex-aandeelhouders). 
Uiteraard zullen inlichtingen worden verstrekt aan wie een rechtsgel
dige ondertekende machtiging van de vennootschap voorlegt, of de 
aanvraag verricht krachtens een gerechtelijke beslissing. 
6. De situatie m.b.t. de echtgenoten jegens elkaar is ingewikkeld en 
kies. 
Rekening dient gehouden met de wet van 14 juli 1976 betreffende de 
wederzijdse rechten en verplichtingen van echtgenoten en de huwe
lij ksvermogensstelsels. 
De meest tractaten welke het bankgeheim hebben geanalyseerd date

' ren van v66r deze wet en de weerhouden premissen inzake huwelijks
vermogensrecht zijn uiteraard wezenlijk verschillend van de vandaag 
geldende. 
Ook de rechtspraak biedt ons ter zake bijzonder weinig houvast bij 
gebreke van (voldoende of principiele) uitspraken. 
Laat ons pogen ons te laten leiden door de letter en de geest van de 
recente wet. 
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Primordiaal m.b.t. de bier bebandelde materie scbijnen ons de 
beginselen van gelijkbeid tussen man en vrouw enerzijds en bande
lingsbekwaambeid- en bevoegdbeid van beide partners anderzijds. 
De beginselen vinden hun weerslag in de strikte toepassing van bet 
bankgebeim in twee soorten hypotbesen: 
a) een materiele, nl. kracbtens bet geldend buwelijksstelsel, en meer 
bepaald telkens bet gaat om goederen welke geen deel uitmaken van 
bet gemeenscbappelijk vermogen. 
Aldus betreffende: 
- de eigen goederen van elk der ecbtgenoten in bet wettelijk stelsel 
of in elk konventioneel stelsel, ander dan dat van algebele gemeen
scbap; 
- aile goederen in het konventioneel stelsel van scheiding van 
goederen of ingevolge gerecbtelijke scheiding van goederen. 
Worden inlichtingen gevraagd nopens goederen toebeborend tot bet 
gemeenscbappelijk vermogen, zuilen deze verstrekt worden, voor
taan zonder onderscbeid of het verzoek uitgaat van de man of de 
vrouw. Maar vermits het niet de taak is van de bankier uit te maken 
of een bepaald goed gemeenscbappelijk is, en daar bet verstrekken 
van inlichtingen iri-de buTdige kontekst van hei liuwell}ksverill.ogens~ 
recbt eerder als een uitzondering dient beschouwd, zal de aanvrager 
bet bewijs moeten leveren dat bet om een gemeenscbappelijk goed 
gaat. 
b) een formele, nl. kracbtens artikel218 B.W., dat bepaalt: 
, ,ledere ecbtgenoot kan, zonder de instemming van de andere, op 
zijn naam een depositorekening voor geld of effecten doen openen 
en een brandkast buren. Ten opzicbte van de bewaarnemer of de 
verbuurder wordt aileen bij geacbt bet bestuur of de toegang te 
hebben. De bewaarnemer en de verbuurder moeten de andere ecbtge
noot in kennis steilen van de opening van de rekening of de buur van 
de brandkast". 
Dus een enkele initiele mededeling van recbtswege, docb nadien: geen 
enkele inbreuk meer op bet bankgebeim. 
Deze regeling geldt ongeacht het buwelijksvermogensstelsel waaron
der de ecbtgenoten gebuwd zijn. 
Zij boudt anderzijds baar eigen beperkingen in. Zo betreft bet in de 
eerste plaats weliswaar aile docb ook slechts die verricbtingen welke 
gebeuren via de bij de bank geopende rekeningen of gebuurde 
brandkasten. M.b.t. een loketverrichting zal de regeling sub a) 
derbalve van toepassing zijn. 
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Daarenboven stelt zich de vraag of het vermoeden van bestuur en 
toegang gelding behoudt na het overlijden van de echtgenoot-titula
ris. Het Franse Hof van Cassatie stelde in zijn arrest van 5 februari 
1980(45), m.b.t. een regime van gemeenschap, dat alle bepalingen 
van het primair stelsel (waaronder art. 221 C.C.F. vergelijkbaar met 
ons art. 218 B.W.) gelding verliezen vanaf het ogenblik van de 
ontbinding van het huwelijk, zodat het bij overlijden plaatsmaakt 
voor het vermoeden van gemeenschap (die dan een onverdeeldheid 
is geworden). Deze oplossing zou ook in ons recht kunnen verdedigd 
worden, ook al in het Iicht van de bepaling van artikel 1405, 4 B.W. 

, (,gemeenschappelijk - in het wettelijk stelsel - zijn: alle goederen 
waarvan niet bewezen is dat zij aan een der echtgenoten eigen zijn 
ingevolge enige wetsbepaling"). 
De beginselen van ,vrijheid" en ,gelijkheid" schijnen strak, maar 
bieden geen moeilijkheden zolang ook nog de ,broederlijkheid" 
heerst. 
Trouwens, in het kader van een desgevallend uitgewerkte bijzondere 
volmachtregeling zullen de inlichtingen uiteraard kunnen worden 
verschaft. 
Dergelijke volmachtregelingen (ook mogelijk tussen derden- niet
echtgenoten) voorzien immers meestal dat de lasthebber ,alle inlich
tingen, alle briefwisseling en aile documenten kan ontvangen betref
fende verrichtingen die hijzelf of de rekeninghouder in de genoemde 
rekeningen heeft uitgevoerd tijdens de volledige duur van de lastge
ving" met dien verstande dat ,dergelijke inlichtingen, die beperkt 
zijn tot de lastgevingsperiode, ook na het ophouden ervan nog 
kunnen worden verkregen". 
De strakke handhaving van de regeling zoals uiteengezet kan uiter
aard voor moeilijkheden ~orgen wanneer onenigheid rijst tussen de 
echtgenoten. 
Alsdan zal de volmacht wellicht herroepen worden en, in het kader 
van een gerechtelijke procedure (b.v. tot echtscheiding) kan men 
zelfs stellen dat het inleiden ervan de stilzwijgende herroeping van 
het mandaat impliceert (voor zover uiteraard de bankier op de hoogte 
is gesteld van deze procedure). 
Wij menen dat in dergelijke gevallen de bankier het bankgeheim 
moet blijven bewaren in de mate hierboven beschreven, doch dat de 
meest gerede partij de mededeling van inlichtingen kan doen verorde
nen door de vrederechter of de voorzitter van de rechtbank van eerste 

(45) Cass. fr., 5 februari 1980, D., 1980, I, 509 en R.G.E.N., 1981, nr. 22674, 417. 
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aanleg of de rechtbank van eerste aanleg al naar gelang van het geval 
(vorderingen van echtgenoten betreffende hun wederzijdse rechten 
en verplichtingen en hun huwelijksvermogensstelsel en vorderingen 
i.v.m. echtscheiding en scheiding van tafel en bed: art. 221, 301 bis 
B.W.; 1253 quinquies, 1280, 1306 Ger.W.); inderdaad, voortgaande 
op het door het nieuw Gerechtelijk Wetboek gehuldigd principe 
volgens hetwelk ,alle partijen en zelfs derden op positieve wijze het 
hunne moeten bijdragen tot ontdekking van de waarheid'' (zie 
Deel IV, Boek II, Hoofdstuk VIII, o.m. art. 872, 878, 915 Ger.W.) 
mag men ervan uitgaan dat het gerecht de bankier tot informatiever
strekking zal verplichten telkens zulks gegrond en billijk voorkomt. 
Voor wat ten slotte de toestand betreft na de echtscheiding, dus na 
de ontbinding van de huwgemeenschap, verwijzen we naar het kom
mentaar hiervoor verstrekt m.b.t. het overlijden (steeds in de veron
derstelling dater een stelsel van gemeenschap was geweest). Inlichtin
gen zullen dus mogen verstrekt worden door de bankier. 
7. Wat de borg betreft, geldt in ons recht de regel dat de bank niet 
gehouden is de borg in te lichten nopens de stand van de door deze 
laatste gewaarborgde verbintenissen van de hoofddebiteur, noch 
spontaan noch op verzoek. 
De meeste borgakten stipuleren daarenboven uitdrukkelijk dat de 
bank aan de hoofdschuldenaar termijnen van respijt, faciliteiten, 
verlengingen en schikkingen mag toestaan, zonder ertoe verplicht te 
zijn de borg daarvan in kennis te stellen. 
W at voorafgaat neemt niet weg en belet niet dat bij de meeste 
kredietopeningen gestipuleerd wordt dat de bank op ieder ogenblik 
aan de borg (of, in geval van diens overlijden, aan zijn rechthebben
den) de stand mag mededelen van de verbintenissen van de kredietne
mer (hiermede is kennelijk niet bedoeld het detail der verrichtingen). 
Het voorafgaande geldt eveneens voor de (met de hoofddebiteur) 
hoofdelijke borg en voor de persoon welke zich ,propter rem" heeft 
verbonden (b.v. een derde hypotheekgever). 
8. De medekredietnemer daarentegen is gerechtigd alle inlichtingen 
te bekomen (passieve hoofdelijkheid). 
In de hierboven aangehaalde gevallen 2 t/m 6 en 8 is het recht om 
inlichtingen te bekomen gedetermineerd door het vereiste van deel
achtigheid aan de discretiesfeer: de bankier zal dus van passende 
voorzichtigheid en oordeelkundig inzicht moeten blijk geven en 
derhalve het informatierecht toetsen aan het voorhanden zijn van een 
voldoende verrechtvaardigingsgrond en de omvang van de verstrekte 
inlichtingen in functie daarvan afstellen. 
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Maar indien de bankier ten oprechte weigert inlichtingen te verschaf
fen kan hij hiertoe door de rechter worden gedwongen, onvermin
derd schadevergoeding wegens onrechtmatig handelen indien daar
toe grond bestaat. 
Zo ook zal schadeloosstelling verschuldigd zijn, wanneer de bankier, 
zelfs uit loutere slordigheid, onjuiste informatie verschaft. 

14. c) m.b.t. derden 
Het gaat hier om het verschaffen door de bankier van algemene 
inlichtingen (moraliteit, solvabiliteit, technische capaciteiten ... ) over 
zijn klient aan derde personen (b. v. omdat dezen een handelsrelatie 
met voornoemde wensen aan te knopen). 
Hoewel deze aangelegenheid soms aanleiding heeft gegeven tot con
troversen bij de auteurs, is de praktijk als dusdanig vrij algemeen 
ingeburgerd. 

Gelet op de specifieke rol welke de banken spelen - en moeten spelen 
- in het economisch en commercieel gebeuren, op hun plaats op het 
kruispunt van tal van relatie- en informatiestromen, is het verschaf
fen van algemeen gehouden inlichtingen, welke deels ontleend zijn 
aan officiele bronnen of aan het oordeel en de ervaring van derden, 
als een· normale bankdienst te beschouwen, welke daarenboven op 
heilzame wijze bijdraagt tot de sanering van de kredietverlening. In 
dit opzicht kan geen gewag gemaakt worden van enigerlei inbreuk 
op de beroepsdiscretieplicht. 
Indien de verstrekte inlichtingen evenwel de weerklank zijn van ten 
vertrouwelijken en ten exclusieven titel verschafte mededelingen 
door de klient, is er wel een tekortkoming aan de geheimhoudings
plicht welke de aansprakelijkheid van de bankier impliceert. 
Vanzelfsprekend stelt zich geen probleem indien de bankier door de 
klient ontslagen is van zijn plicht tot professionele discretie (b.v. 
wanneer laatstgenoemde erop aandringt dat bepaalde inlichtingen 
worden verstrekt). 
De loutere vermelding, in een voorgedrukt briefhoofd, van de bank
rekening(en) waarover iemand beschikt mag evenwel niet uitgelegd 
worden als een stilzwijgende, algemene toelating tot het verstrekken 
van inlichtingen; dergelijke indicatie heeft trouwens duidelijk een 
andere bedoeling. 
Delicaat is de kwestie van het opstellen en uitwisselen van zgn. 
,zwarte lijsten" (op basis van ernstige insolvabiliteitsindicien, zoals 
b.v. het herhaaldelijk uitschrijven van cheques zonder provisie): de 
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meeste auteurs scbijnen deze afwijking, bedoeld als objectieve docu
mentatiestroom ten beboeve van professionele kredietverscbaffers, 
zelf gebouden tot bet bankgebeim, te aanvaarden, boewel zij zicb 
ervan bewust zijn dat deze praktijk moeilijk te verenigen is met de 
letter van de principiele regelen inzake bet bankgebeim: bet doel 
(sanering van bet krediet) beiligt blijkbaar bet middel (indiscretie). 
Men verwijst naar bet begrip ,beroepsgebruiken, die bet algemeen 
belang dienen"(46). 
In eenzelfde kontekst situeert zicb de discussie omtrent de opricbting 
van een soort risicocentrale voor afbetalingsverricbtingen. Zeer re
cent (KB 15 april1985) werd, ,overwegende dat bet aangewezen is 
maatregelen te nemen om de onbezonnen verbintenissen van de 
kopers en de geldopnemers, de toename der risico's en de globale 
kost der verricbtingen op afbetaling te remmen" (B.S., 20 april1985, 
5499) een Verbruikerskredietcentrale ingesteld als - gelukkig -
eindpunt van deze twistvraag. 
Deze evolutie werd in bet vooruitzicbt gesteld door J. Pardon die er 
volgende bedenkingen bij formuleerde (o.c., 19): 
,Longtemps la pbilosopbie dominante a ete de se refuser a la 
constitution d'une telle centralisation, pour utile qu'elle parut, en 
consideration de !'obligation de discretion professionnelle. 
Ces derniers temps un facteur nouveau est intervenu. Compte tenu 
de la situation economique, une telle centrale, dont jusqu'a present 
on ne voyait pas l'utilite que pour les dispensateurs de credit, est de 
nature a proteger contre eux-memes certains utilisateurs qui semble
raient montrer une propension a l'exces d'endettement par rapport 
a leurs ressources. Des lors, la norme que l'on besitait a enfreindre 
lorsque l'on ne songeait qu'a !'interet du bailleur de fonds, ne 
pourrait-elle connai'tre une exception lorsqu'un interet social est 
egalement en jeu? 
Sans vouloir etre prophete, je pense que la reponse finira par etre 
affirmative et cela non seulement pour les raisons qui viennent d'etre 
invoquees mais aussi, une fois de plus, en s'appuyant sur !'interven
tion du legislateur ( ... ). 11 suffira, comble de paradoxe, d'inscrire le 
systeme d'echange d'informations dans le cadre legal qui sera trace, 
pour realiser une entreprise qui parai't necessaire, qu'aucun texte de 
droit positif n'interdit mais qui, jusqu'a present, faisait hesiter par 
souci du respect de la norme''. 

(46) DE CLERCQ, G., ,Zoeklicht op het bankgeheim", Rev. Banque, 1973, 343. 
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lNTERNA TIONALE DIMENSIE 

15. De hier behandelde materie heeft uiteraard een zeer interessant 
rechtsvergelijkend aspect. 
Een diepgaande comparatieve analyse vindt men in het rapport over 
het colloquium dat plaats vond te Parijs op 15 en 16 oktober 1971 
over het bankgeheim in de landen van de EEG en Zwitserland (Le 
secret bancaire dans la C.E.E. et en Suisse- P.U.F. -Paris, 1974). 
Kort geschetst kan men de situatie m.b.t. het bankgeheim in de ons 
omringende landen terugbrengen tot drie categorieen: 
- geen strafrechtelijk beteugeld beroepsgeheim (dus zoals Belgie): 
Groot-Brittannie, West-Duitsland (waar tevens het recht op de be
scherming van de privacy wordt ingeroepen), Nederland(47), Vere
nigde Staten, Noorwegen 
- penaal gesanctioneerd beroepsgeheim: Zwitserland, Libanon, 
Luxemburg (48) 
- geen precies omlijnde toestand, met toch een lichte tendens het 
beroepsgeheim onder de toepassing van de strafwet te begrijpen: 
Frankrijk, Italie. 
Doch bij nader inzicht dient men vast te stellen dat: 
- er een grote gelijkenis bestaat tussen de wettelijke, reglementaire 
of door het gebruik gevestigde afwijkingen welke teruggevonden 
worden in alle landen, welke ook het systeem is dat er van toepassing 
is 
- waar geen penale sanctie bestaat zulks niet belet dat het bankge
heim zowel door de rechtscolleges als door de bankiers ernstig 
genomen wordt; en waar strafrechtelijke beteugeling is voorzien, aan 
het bankgeheim hoegenaamd geen absoluut karakter wordt toege
kend. 
De beperkte draagwijdte van de vastgestelde verschillen tussen de 
stelsels en de voortschrijdende eenmaking van economie en recht in 
het kader van de Gemeenschap, hebben aan tal van auteurs het 
verlangen ontlokt tot een zekere harmonisering op communautair 
vlak te komen. Zulks zal zich echter slechts kunnen situeren in een 
breder kader (organisatie van het bank- en financiewezen) en vereist 
uiteraard de politieke wil om tot een eenheidsoplossing in globaal 
verband te komen (vermits de juridische grondslag reeds voorhanden 
is in het Verdrag van Rome). 

(47) Hof Amsterdam, 18 december 1975, N.J. 1975, 1386, noot. 
(48) Art. 458 S.W. zoals gelnterpreteerd door art. 16 van de Wet van 23 april 1981 (cf. ,Secret 
bancaire au Luxembourg", Rev. Banque, 183 - vonnis met kommentaar). 
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BESLUIT 

16. Zoals uiteengezet, heeft het Hof van Cassatie ondubbelzinnig 
geoordeeld dat het bankgeheim buiten de toepassing van de strafwet
geving i.v.m. het beroepsgeheim valt. 
Maar afgezien van deze depenalisatie heeft het besproken arrest niets 
gewijzigd aan de traditionele leer om trent de plicht tot beroepsdiscre
tie waartoe de bankier gehouden is. 
Wei zal bij de op informatie beluste ondervragende partij de verlei
ding opkomen om zich meer revendicatief op te stellen, nu het 
prestigieus moreel element is weggevallen. 
De bankier moet zich tegen deze pretenties beginselvast blijven 
verzetten, daar niets aan de juridische grondslag van zijn plicht tot 
beroepsdiscretie is veranderd. 
Tegenover de mogelijks verhoogde feitelijke druk zal hij dus met nog 
meer handigheid, inzicht, overtuigingskracht de toch al zo moeilijke 
rol van evenwichtskunstenaar moeten blijven spelen in het debat 
tussen elkaar bestrijdende partijen welke zich beide op achtenswaar
dige en gerechtvaardigde belangen kunnen beroepen, zonder daarbij 
de hoop te kunnen koesteren steeds verschoond te zullen blijven van 
kritiek, vaak enig punt waarover de antagonisten het blijkbaar eens 
worden. 
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tion du fisc", Ann. Dr. Louvain, 1984, 85 
- bankwezen: SIMONT, L. en BRUYNEEL, A., ,Chronique de droit bancaire prive, 
Les operations de banque (1978-1979), Le secret professionnel du banquier", Rev. 
Banque, 1979, 671; EECKHOUT, J. en ADAM, C., ,La responsabilite bancaire en 
matiere de renseignements commerciaux", J. T., 1980, 129; WINANDY, Ch., ,La 
vie privee et le patrimoine - Les rapports entre la vie privee et les informations 
utilisees en matiere de credit et de pret a temperament", in Ann. Dr. Louvain, 1984, 
99 (vooral deel II- La divulgation des informations, 112); PARDON, J., ,Quelques 
normes propres au secteur bancaire", in Le droit des normes projessionnelles et 
techniques, Bruylant, 1985. 
Om het onderwerp ten slotte op internationaal vlak te situeren, verwijzen we naar: 
- het reeds genoemde overzicht Le secret bancaire dans Ia C.E.E. et en Suisse, 
Rapport national du colloque organise par le Centre d'Economie Bancaire Interna
tionale et /e Centre Universitaire d'Etudes des Communautes europeennes gehouden 
te Parijs op 15 en 16 oktober 1971, P.U.F. 1974, met diepgaande analyse over de 
situaties in West-Duitsland, Belgie, Frankrijk, Nederland, Italie, Luxemburg en 
Zwitserland, en geschraagd door talrijke relevante verwijzingen naar nationale en 
internationale wetgeving, rechtspraak en rechtsleer 
- VEZIAN, J., La responsabilite du banquier en droit prive jranr;ais, Librairies 
Techniques, 1977. 
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