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INLEIDING 

I. De financiele tussenpersonen, en onder meer de private kre
dietinstellingen, hebben de laatste jaren een aantal technieken ont"' 
wikkeld die er toe strekken het betalingsverkeer te bevorderen en te 
vereenvoudigen. Aldus hebben nieuwe instrumenten het licht gezien 
waarvan de aanwezigheid en de invloed moeilijk zijn weg te denken 
uit het hedendaagse betalingsverkeer. Deze middelen maken deel uit 
van twee tendensen, die de betalingswijzen sinds de tweede wereld
oorlog hebben beinvloed, namelijk de toename van het giraal geld
verkeer en het ruimer gebruik van consumptief krediet. In sommige 
gevallen zijn beide elementen diep met elkaar vervlochten. 

2. De versoepeling van het giraal betalingsverkeer is vooreerst 
te danken aan het gebruik van moderne, technologische hulpmiddelen, 
en onder meer van ordinatoren, die verzekeren dat de verrichtingeri. 
op een vlugge en precieze wijze kunnen worden afgehandeld. Daartoe 
werd een grotere uniformisatie en standardisatie der betalingsinstru
menten en -technieken vereist. Het vertrouwen van het publiek in 
de veiligheid der rekeningtegoeden, die zij bij de financiele instellingen 
aanhouden, heeft zich, mede onder invloed van een voorzichtige 
beheerspolitiek en van het toezicht der controleorganen, op diepe 
wijze ingeworteld, terwijl verschuivingen op sociaal-economisch 
gebied deze ontwikkeling in de hand werkten. Verder werd het aan
houden dezer tegoeden door tal van maatregelen gestimuleerd : aldus 
werd de overgang van tegoeden op termijn of met opzegging naar 
zichtrekeningen versoepeld, terwijl de omzetting van giraal in chartaal 
betallingsmiddel van een maximum aantal van restricties werd bevrijd. 
Vele kredietinstellingen voorzien thans in de mogelijkheid om de 
rekeninghouder onrniddellijke opvragingen toe te staan, zonder dat 
een voorafgaandelijke en tijdrovende controle op de toereikendheid 
van het tegoed wordt uitgeoefend. Sommige instellingen stellen daar
enboven toestellen ter beschikking waar de rekeninghouder op elk 



ogenblik, zelfs na het sluitingsuur, bankbiljetten kan bekomen. Ten
slotte werd vooral de nadruk gelegd op de bevordering van het giraal 
verkeer, waarbij betalingen worden uitgevoerd door loutere boekingen 
tussen rekeningen (1). Al deze factoren hebben geleid tot een relatieve 
toename van het giraal geld in de totale geldhoeveelheid, terwijl de 
omloopsnelheid dezer tegoeden is toegenomen (2). 

Het effectieve verspreiden van girale betalingsmiddelen ver
onderstelt een voldoende vertrouwen vanwege het publiek in de 
veiligheid van deze techniek. Daar het bevrijdend karakter dezer 
betalingswijze steeds afhankelijk is van de goede afloop ervan, kan 
moeilijk betwist worden dat de girale betalingstechnieken slechts als 
gerede betaling zullen worden aanvaard, indien de begunstigde over 
de zekerheid beschikt dat het document, in elk geval, zal worden 
gehonoreerd. Daarom werden instrumenten ontwikkeld - hoofd
zakelijk de chequekaart en de kredietkaart - waarbij de begunstigde 
een onmiddellijk recht verwerft tegen een derde, waarvan de solva
biliteit niet in twijfel wordt getrokken. 

3. Een tweede tendens in deze evolutie houdt onmiddellijk ver
band met de voorgaande : vermits het aanhouden van girale tegoeden 
meer persoonlijke, in sommige gevallen zelfs vertrouwensrelaties doet 
ontstaan tussen de instelling en de rekeninghouder, zal eerstgenoemde 
kunnen geroepen worden oni bijstand te verlenen telkens het tegoed 
ontoereikend is om een bepaalde verrichting te verwezenlijken. De 
kredietmogelijkheden die aldus met de rekening worden verbonden, 
kunnen met meer soepelheid, verfijning en discretie worden gehan
teerd, wanneer zij slechts dienen aangewend te worden in functie van 
tijdelijke, voorbijgaande behoeften, dan in het geval der klassieke 
kredietverstrekking. Daarbij komt nog dat deze kredieten op zeer 
korte, en bijgevolg in absolute cijfers vrij voordelige voorwaarden ter 
beschikking worden gesteld, al kunnen zij ook, naar gelang van de 
omstandigheden in de meer traditionele kredietvormen worden om
gezet. lndien deze kredietverlening met betrekking tot de chequekaart 
slechts als bijkomstig kan worden beschouwd, behoort zij om zo te 
zeggen tot het wezen van de kredietkaart (3). 

(1) Deze tendens werd door de overheid zij het op vrij schuchtere wijze, officieel 
geendosseerd: zie K.B. nr. 56 van 10 november 1967 (Staatsbl., 14 november 1967) en de 
kritische commentaar van CLERFA1JT, G., De Ia theorie monetaire et financiere d Ia politique 
economique, Rev. Banque, 1968, II9. 

(2) Het aandeel van het giraal geld in de totale geldhoeveelheid steeg in de periode 
1966-1969 van 47.4% tot 48,3 %. De omloopsnelheid van de tegoeden bij het Bestuur 
der Postchecks nam tijdens deze periode toe van 3,47 tot 4,05, terwijl die van de dadelijk 
opvraagbare bankdeposito's evolueerde tussen 2,67 en 3,55 (Bran : Tijdschrift voor docu
mentatie en voorlichting van de Nationale Bank van Belgie, Tabellen XIII 13 en 4); - zie 
oak : Jaarverslag Bankcommissie, 1968-69, biz. 66 e.v., waar de mogelijke invloed van de 
chequekaarten wordt aangestipt. 

(3) Oak kan gewag worden gemaakt van enkele andere instrumenten, die recht 
geven op een traditionele kredietvorm waartoe zij trouwens op juridisch vlak aanleiding 
geven, doch die, volgens de behoeften van de titularis kunnen worden in werking gesteld. 
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De chequekaart maakt het voorwerp uit van onderhavige studie 
Zij situeert zich in hoofdorde in de eerste, hierboven aangehaalde 
tendens, vermits zij als eerste voorwerp heeft de betaling van een 
giraal betalingsmiddel, de cheque, te bevorderen, door aan dat instru
ment een waarborg te hechten. Zij behoort, in een bepaalde mate, 
eveneens tot de tweede evolutie, vermits sommige van de in Belgie 
gangbare chequekaarten recht geven op een automatische krediet
verlening, die zonder enige voorafgaandelijke formaliteit wordt ver
strekt. Beide aspecten dienen duidelijk gescheiden te worden, vermits 
zij op juridisch vlak andere rechtsverhoudingen op het oog hebben. 

HOOFDSTUK I 

BESCHRI]VEND DEEL 

§ 1. Historiek 

4· De terughoudendheid die tot voor enkele jaren bij het publiek 
hestand om cheques van onbekenden in ontvangst te nemen stamt 
voor een belangrijk deel uit enkele onaangename ervaringen, waarbij 
bepaalde oplichters, de zware strafsancties ten spijt, niet hebben 
geaarzeld cheques zonder dekking uit te geven. Talloze stemmen zijn 
opgegaan om dit betalingsmiddel in onze streken aan te moedigen, 
waarbij werd gewezen op het succes, waarop dit document werd 
onthaald in de Angelsaksische landen, waar het trouwens is ont
staan (r). Reeds in 1956 wees een bankier op de noodzakelijkheid het 
risico der ongedekte cheques te verminderen door middel van een 
waarborg verstrekt door de bank-betrokkene van de cheque (2). Een 
eerste initiatief van een der grate banken werd enkele jaren later vrij 
negatief onthaald; vermoedelijk was de formule te beperkt in haar 
toepassing om een ruime verspreiding te mogen verwachten (3). 

Onderwijl hadden zich in het buitenland formules ontwikkeld 
waarvan de doelmatigheid door de praktijk werd bevestigd. In hoofd
zaak berustte het systeem op het gebruik van een afzonderlijk docu
ment, in de vorm van een handige, rechthoekige, geplastificeerde 
kaart, welke vooreerst dienst deed als legitimatiebewijs, vermits de 
identiteit van de trekker van de cheque op eenvoudige wijze kon 

(I) Vgl. DE BRABANDERE, Et., Liste des problemes a rencontrer pour promouvoir en 
Belgique !'usage du cheque, Rev. Banque, 1960, 499· 

(2) Zie : DREZE, J., Monnaie scripturale et monnaie fiduciaire. Pourquoi et comment 
diffuser !'utilisation du cheque bancaire, Rev. Banque, 1956, 621. 

(3) Zie : Le cheque garanti, Rev. Banque, 1959, 195. De waarborg was beperkt tot 
het gebruik van cheques in verband met afnemingen door de rekeninghouder van het 
tegoed dat hij bij de bank aanhield. 



worden vastgesteld, terwijl aldus tevens de betaling van de cheque 
werd gewaarborgd. Deze techniek werd uiteindelijk met succes in 
Belgie aangewend. · 

In md 1967 bracht een grote Belgische bank, als eerste op het 
Europese vasteland, een chequekaart op de markt. Zij werd daarin 
vrij spoedig gevolgd door enkele andere banken die onder elkaar en 
later in samenwerking met een dertigtal andere banken, een ·uniform 
systeem hebben opgericht. De publieke kredietinstellingen hebben 
enkele maanden daarna analoge voordelen ter beschikking gesteld van 
hun clienteel. Eenvoudigheidshalve zullen deze instellingen voor de 
behoeften van deze studie met hogervermelde bank en worden gelijk
gesteld. 

§ 2. Chequekaartmechanisme 

5. Aldus heeft een nieuw instrument in een korte tijdspanne 
ruime ingang gevonden in de Belgische betaalgewoonten. Dit instru
ment wordt aangeduid als chequekaart (1). Bij een eerste benadering 
kan men de chequekaart omschrijven als het document dat, meestal 
mjts een lichte vergoeding, door een bank ter beschikking wordt 
gesteld van haar rekeninghouders, titularissen van een chequeboekje, 
en dat verder door deze laatsten aan de begunstigden van de cheques 
kan worden vertoond, zodat bedoelde cheques, na vervulling van 
bepaalde formaliteiten, als gewaarborgd zouden worden ontvangen. 
Het mechanisme is gesteund op het gebruik van een kaart, waarop 
een aantal vermeldingen zijn aangebracht, zoals de naam van de 
titularis, zijn rekeningnummer, zijn handtekening, het volgnummer 
van de kaart en haar geldigheidsduur. Bij voorleggen van de kaart 
zal de begunstigde van de cheque in staat zijn de regelmatigheid van 
de titel met een bepaalde graad van waarschijnlijkheid vast te stellen. 
Aldus client de begunstigde er voor te waken dat de handtekening 
in zijn aanwezigheid wordt geplaatst. Daarna kan hij deze, evenals 
de naam en het rekeningnummer van de trekker, vergelijken met de 
op de kaart vermelde gegevens. Indien blijkt dat de geldigheidsduur 
van de kaart nog niet verstreken is, moet de beg\lnstigde het volg-

(1) Soms wordt gewag gerriaakt van chequewaarborgkaart of bankkaart. Alhier wordt 
de voorkeur gegeven aan chequekaart niet alleen omdat het woord handiger is, maar daaren
boven omdat het wijst .op het verband met de cheque. Anderzijds loopt de benaming 
chequekaart niet voorop op de juridische kwalificatie van het document. De bankkaart 
is de chequekaart die werd uitgegeven door een groep banken : het komt oneigenlijk voor 
deze benaming uit te breiden tot alle in Belgie gebruikte chequekaarten. In de naburige 
Ianden spreekt men van Scheckkarte (Duitsland en Oostenrijk), carte-cheque (Luxemburg), 
betaalpas (Nederland) of special carta (Italii!). Ook in Groot-Brittannie (cheque card, bankers 
card, westcard) en zelfs in de Verenigde Staten (check guarantee card) kent men het instru
ment, terwijl de Franse bankinstellingen deze betalingstechniek niet bijzonder wensen te 
bevorderen op grond van de overweging dat dit de verspreiding van de kredietkaart in 
de weg zou staan. 



nummer van de kaart op de keerzijde van de cheque noteren. Aldus 
verkrijgt hij de bedongen waarborg overeenkomstig de formules en 
de termen die afgedrukt staan op de keerzijde van de chequekaart, 
of op het chequeformulier zelf. 

§ 3· Chequekaart - Kredietkaart 

6. De chequekaart moet duidelijk onderscheiden worden van de 
kredietkaart. Ofschoon het in beide gevallen instrumenten betreft die 
in materieel opzicht veel gelijkenis vertonen, geven zij aanleiding tot 
juridisch sterk uit elkaar lopende verhoudingen. Aldus is de cheque
kaart wezenlijk verbonden met het gebruik van cheques. De krediet
kaart daarentegen wordt door sommigen als een verdere ontwikkeling 
van het girale betalingsverkeer beschouwd, vermits zij geen beroep 
op cheques veronderstelt, maar louter gesteund is op de betalings
belofte, die voortvloeit uit een vooraf bestaande overeenkomst, en op 
het gebruik van een document (1). In het chequekaartmechanisme is 
er geen voorafbestaande overeenkomst tussen de begunstigde en de 
bank voorhanden : de voordelen van de chequekaart kunnen worden 
toegekend aan om het even wie, zelfs indien hij geen voorafgaandelijk 
contact heeft gehad met de emittent van de kaart. De wezenlijke 
verbondenheid van de chequekaart met de uitgifte van cheques heeft 
voor gevolg dat alle regelen van het chequerecht van toepassing 
blijven. Dit heeft vooral belang met betrekking tot het fonds indien 
de chequekaart aan de. begunstigde een bepaalde geruststelling verleent 
betreffende de goede afloop van de chequeverbintenis, houdt dit niet 
in dat de trekker het beschikbare tegoed op zijn rekening mag over
schrijden, tenzij - en alhier treft men een gelijkenis aan met de 
kredietkaart - de bank aan de rekeninghouder krediet heeft verleend. 
De chequekaart mondt dus niet noodzakelijk uit op de kredietver
lening ; dit is wel het geval voor de kredietkaart, vermits de titularis 
van de kredietkaart slechts gehouden is te betalen, of een krediet aan 
te vragen, nadat hem de rekeninguittreksels werden toegestuurd. In 
elk geval is er ten minste uitgestelde betaling. Zander te willen voorop
lopen op de juridische kwalificatie van de chequekaart, kan nu reeds 
worden gesteld dat de chequekaart andere verbintenissen doet ont
staan, zowel met betrekking tot hun natuur, draagwijdte als voor
waarden, dan diegene die uit het kredietkaartstelsel geacht worden 
voort te spruiten. 

Tenslotte dienen eveneens de gelijkenissen tussen beide tech
nieken te worden onderstreept : in beide gevallen bekomt de be
gunstigde de zekerheid dat hij zal worden betaald, ofschoon hij van 
zijn klant geen wettig betaalmiddel heeft ontvangen. In beide gevallen 

(1) Het ligt niet in de bedoeling alhier een juridische omschrijving te geven van 
het mechanisme van de kredietkaart. Zie desbetreffend: CHABRIER, A., Les Cartes de credit, 
1968, Paris. 



steunt de techniek op een verbintenis van de emittent, die in een door 
de titularis bijgehouden, en aan de begunstigde voorgelegde kaart 
vervat ligt. Verder doen beide kaarten dienst als legitimatiebewijs, 
laten zij toe de identiteit van de drager, doch vooral de conformiteit 
van diens handtekening te bepalen. 

7· De juridische ontleding van de chequekaart client vooraf
gegaan te worden door een analytische beschrijving van de vier in 
Belgie bestaande instrumenten. Daarbij zal de nadruk worden gelegd 
op de wijze waarop de waarborg van goede afloop werd bedongen of 
beschreven. Daarna zal worden gepoogd, op grand van een samen
hangende en doelmatige verklaring van dit instrument, de juridische 
verhoudingen tussen partijen te bepalen. Daarbij client men bijzondere 
aandacht te schenken aan de verbintenissen, die de banken op deze 
wijze hebben aangegaan. Het is immers duidelijk dat indien de 
chequekaart nieuwe verbintenissen doet ontstaan in hoofde van de 
bank, deze voor haar een zeker risico inhouden. Dit risico is van 
tweeerlei aard : enerzijds ondergaat de bank, die op grand van, en 
in verband met de chequekaart, krediet toestaat aan de rekening
houder, het risico van elke kredietopening (25.000 F per rekening). 
V ermenigvuldigd met het aantal chequekaarten, beloopt dit potentieel 
risico verscheidene miljoenen; een uiterst oordeelkundige selectie, 
clie evenwel rekening houdt met de noodzaak van een ruime spreiding 
van het chequekaartstelsel, is derhalve aangewezen. Anderzijds loopt 
de bank het gevaar uiteindelijk zelf de lasten van de betaling van de 
gewaarborgde cheques te moeten dragen ; ofschoon dit risico alleen 
ontrouwe rekeninghouders betreft, kan het principieel belangrijke 
afmetingen aannemen, rekening houdend met het gewaarborgde be
drag per cheque (10.ooo F) en het aantal ter beschikking gestelde 
formulieren (in de regel 25 per boekje). De juridische omschrijving 
van de verbintenissen die de bank aldus op zich heeft genomen, is 
derhalve van essentieel belang. 

§ 4· Beschrijving van de in Belgie gebruikte chequekaarten 

8. Begin 1970 waren vijf chequekaarten in Belgie in gebruik. Het 
zijn : de G-kaart, uitgegeven door de Generale Bankmaatschappij, de 
Bankkaart, geemitteerd door een groep van 35 banken, onder leiding 
van de Kredietbank en Bank Lambert, de F-kaart, uitgegeven door 
de Bank Financia (1). Daarnaast dienen nag te worden vermeld de 

(r) Het is niet mogelijk gebleken bijzonderheden te bekomen met betrekking tot 
de F-kaart; volgens verstrekte inlichtingen zou dit instrument nagenoeg aan dezelfde 
regelen onderworpen zijn als de G-kaart. 



A.S.L.K.-kaart, chequekaart van het gelijknamig overheidsorganisme, 
en de Oranjekaart, die door het Gemeentekrediet van Belgie, N.V. 
ter beschikking wordt gesteld van haar private rekeninghouders. 

Deze vijf chequekaarten werken allen volgens het hierboven 
beschreven mechanisme. Ook in vele andere opzichten vertonen zij 
treffende gelijkenissen. Deze worden in volgende tabel aangeduid, 
terwijl de bijzondere kenmerken van ieder stelsel hierna worden, 
beschreven. Wel client opgemerkt dat deze materie aan sterke evolutie 
onderhevig is, zodat gegevens, die thans geldig zijn, misschien reeds 
voorbijgestreefd zullen zijn ten tijde van de publikatie van deze studie. 

A. DE G-KAART VAN DE GENERALE BANKMAATSCHAPPI] 

9· In het algemeen worden de rechtsverhoudingen tussen de 
Generale Bankmaatschappij en haar clienteel beheerst door het Alge
meen reglement der verrichtingen. Aldaar wordt voorzien dat de bank 
het recht heeft geen rekening te houden met het verzet of de her
roeping, die betrekking heeft op een cheque waarvan het bedrag 
ro.ooo F niet overschrijdt. 

In het aanvraagformulier waarbij de rekeninghouder om een 
G-kaart verzoekt wordt dit recht uitgebreid : de houder van de G
kaart verbindt er zich toe de betaling van de cheques tot ro.ooo F niet 
te verhinderen of te betwisten. De overeenkomst met betrekking tot 
de G-kaart client verder aangevuld te worden aan de hand van de 
clausules die afgedrukt werden op de keerzijde van de kaart. Aldus 
wordt de houder eraan herinnerd dat artikel 61 van de chequewet 
verbiedt cheques uit te geven zonder fonds. Aangezien de chequekaart 
tevens grondslag is van de rechtsbetrekkingen tussen de bank en de 
begunstigde van de cheque, zou men zich kunnen afvragen in welke 
mate een overtreding van de regel, voorzien bij artikel 61 van de 
chequewet, invloed kan uitoefenen op de totstandkoming of de geldig
heid van een eventuele overeenkomst tussen deze partijen. In het 
licht van de verdere ontwikkelingen blijkt dat de chequekaart aan
leiding geeft tot een afzonderlijke verbintenis, die losstaat van de 
hoofdschuld. 

Op de G-kaart wordt eveneens bedongen dat de houder aan
sprakelijk blijft voor elke schade, voortspruitend uit verlies, diefstal 
of ander misbruik van de kaart. Tot dekking van dit risico heeft de 
bank een verzekering aangegaan ten behoeve van haar rekening
houders naar luid waarvan de schade, tengevolge van verlies of dief
stal van de chequeformules (en vermoedelijk niet van de kaart), voor 
elke cheque die het bedrag van ro.ooo F niet overschrijdt, en voor 
een globaal bedrag van 25o.ooo F kosteloos verzekerd wordt. 

Verder geeft de G-kaart recht op automatische kredietverlening 
voor een bedrag van 25.000 F per rekening. Het krediet is steeds 
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SCHEMA 

G-kaart Bankkaart 

1. Emittent Generale een 35-tal banken 
Bankmaatschappij 

2. Toekennen van de kaart 
- aanvraag vereist vereist 
- voorwaarden individuele selectie individuele selectie 
- bedingen op het aanvraagformulier ja ja 
- kosten IOO F IOO F 
- kaart voor lasthebber ja ja 
- hemieuwing jaarlijks jaarlijks 
- discretionaire terugtrekking ja ja 

3· Venneldingen op de kaart 
- naam van de titularis ja ja 
- rekeningnummer ja ja 
- volgnummer van de kaart ja ja 
- geldigheidsduur ja ja 
- handtekening van de titularis ja ja 
- bedingen op de kaart (zie tekst) ja ja 
- waarborgclausule op de kaart op de kaart 

4· De cheques 
- bijzonder formulier neen neen 
- ordercheques met waarborg mogelijk (I) mogelijk 
- verplichte incassering binnen 8 dagen ja neen 

5· De fonnaliteiten bij uitgifte 
- overlegging ja ja 
- handtekening in aanwezigheid van de begunstigde ja ja 
- controle van - handtekening ja ja 

- rekeningnummer ja ja 
- geldigheidsduur ja ja 

- notitie van het volgnummer ja ja 
6. De waarborg 

- alleen voor cheques van minder dan xo.ooo F ja -
- waarborg beperkt tot Io.ooo F - ja 
- verschillende regeling in geval van afname van 

rekening neen neen 
7. Verzekering voor diefstal of verlies geen geen 
8. Aansluiting bij Eurocheque neen neen 
9· Kredietverstrekking verbonden met de kaart neen neen 

--- ---

(I) Regeling op grond der kaart; andere instructies vloeien voort uit de publiciteit. 
~ ' "r, 1 _1!~1- ---- ..J ............ ~ ......................... l}".....,T'r"'c:ot- h1c:ct:>n riP 1-rPkkPr P.:n de bank. 

A.S.L.K.-kaart Oranjekaart 

Algemene Spaar- Gemeentekrediet 
en Lijfrentekas van Belgie 

vereist automatisch 
tegoed van Io.ooo F tegoed van Io.ooo F 

geen geen 
geen geen 

ja ja 
jaarlijks jaarlijks 

ja ja 

ja ja 
ja ja 
ja ja 
ja ja 
ja ja 
ja neen 

op de kaart op chequeformulier 

neen neen 
mogelijk mogelijk 

neen neen 

ja ja 
ja ja 
ja ja 
ja ja 
ja ja 
ja ja 

ja ja 
- -

neen neen (2) 
ja ja 
ja ja 
ja ja (2) 



opzegbaar, doch de terugbetaling is aan geen voorafbepaalde modali
teiten verbonden. Een opdracht aan de werkgever, strekkend tot 
domicilieren der inkomsten bij de bank (I) wordt als corollarium van 
dit krediet vooropgesteld, zonder een juridische voorwaarde in te 
houden. 

In de rechtsbetrekkingen tussen de bank en de begunstigde 
speelt de waarborgclausule, die op de G-kaart is afgedrukt, een 
centrale rol. Deze luidt als volgt , Wij staan borg voor de betaling 
aan de handelaar als de cheque geen ro.ooo F overschrijdt". In de 
publicitaire documenten, die bij de introductie van de G-kaart werden 
aangewend, treft men steeds een analoge waarborgformulering aan (2). 
Een bijkomend interpretatieprobleem rijst naar aanleiding van deze 
clausule : het is onduidelijk of de waarborg verstrekt wordt aan om 
het even welke begunstigde van de cheque, dan wel of het verlenen 
van de waarborg afhankelijk gesteld is van de hoedanigheid van hande
laar van de begunstigde (3). Verder blijkt het dat de waarborg voor
behouden is aan cheques, die een bedrag van ro.ooo F niet over
schrijden : een cheque waarvan het bedrag deze som overschrijdt, 
zou niet gewaarborgd worden. 

B. DE BANKKAART 

ro. De Bankkaart is de chequekaart die onder eenzelfde naam 
en tegen nagenoeg dezelfde voorwaarden wordt uitgegeven door een 
35-tal banken. De kaart verschilt slechts wat betreft de vermelding 
van de naam van de bank die ze uitgeeft. Zij was het gevolg van een 
gezamenlijk overleg tussen deze banken. Deze overeenkomst heeft 
tot doel iedere aangesloten bank als betrokkene te laten optreden, 
binnen de perken van de chequekaartwaarborg. Dit betekent dat 
iedere houder van een bankkaart afnemingen kan doen van zijn rekening 
bij om het even welke dezer aangesloten banken, terwijl ieder be
gunstigde van een bij middel van een bankkaart uitgegeven cheque 
deze kan verzilveren bij elk dezer banken. Tussen deze banken onder
ling houdt de overeenkomst een wederzijdse erkenning in als geldige 
houder van deze cheques, zelfs indien zij werden aangewend met het 
oog op een afname van het tegoed van de rekeninghouder. Ook ten 

(r) Zie in dit verband: De domiciliering van de bezoldigingen in een bank, Economische 
Tijdingen, Generale Bankmaatschappij, 1970, nr. 90. Het verplicht stellen van deze domi
ciliering zou aan de bank een ofschoon slechts betrekkelijke, bescherming kunnen verlenen 
tegen misbruiken door de rekeninghouder. Evenwel zou de ruime verspreiding van het 
instrument erdoor worden gehinderd. 

(2) Zo bijvoorbeeld ,De houder van een G-kaart is een klant met koopkracht en 
de bank staat .~r borg voor", of nog .,de bank waarborgt U zonder verhaal, de betaling van 
cheques, enz. . 

(3) Zo de letterlijke uitlegging van de waarborgclausule tot laatstgenoemde ziens
wijze moet leiden, blijkt het tegendeel uit sommige toelichtingen, die door deze bank 
werden verstrekt, zie: Economische Tijdingen, Generale Bankmaatschappij, 1967, nr. 6o. 
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aanzien van cheques uitgegeven ten voordele van derden en onder 
waarborg van de chequekaart, gedragen zij zich ten overstaan van de 
begunstigde als betrokkene, met andere woorden als de bank die tot 
de betaling van de cheque is geroepen. 

Het juridische statuut van de Bankkaart verschilt overigens weinig 
van de G-kaart. De algemene rechtsbetrekkingen tussen de rekening
houder en de betrokkene zijn niet onderworpen aan een eenvormige 
regeling, maar worden beheerst door de reglementen van iedere bank. 
Verder treft men clausules (verzaking van het recht van verzet of 
herroeping, verantwoordelijkheid voor verlies of diefstal, verzekering) 
aan die een sterke gelijkenis vertonen met het stelsel van de G-kaart. 
Met betrekking tot de automatische kredietverlening bestaat een 
bepaalde diversiteit, vermits dit aspect van de chequekaart buiten de 
tussenbankovereenkomst werd gelaten. Sommige banken kennen 
ruimere kredietmogelijkheden toe, terwijl enkele gevallen bekend zijn 
waar de chequekaart als kredietkaart heeft gewerkt (I). 

De op de Bankkaart afgedrukte waarborgclausule luidt als volgt : 
,De bank waarborgt de betaling van de cheque uitgegeven door de 
houder van deze Bankkaart, wiens naam en handtekeningspecimen 
op de voorzijde ervan voorkomen, indien het bedrag B.F. Io.ooo niet 
overschrijdt en op voorwaarde dat ... (volgen de formaliteiten)". In 
de publicitaire geschriften wordt eveneens de nadruk gelegd op deze 
waarborg, waardoor de cheque als gerede betaling kan worden aan
vaard. De waarborg wordt hier niet beperkt tot de handelaars. 

C. DE A.S.L.K.-KAART VAN DE ALGEMENE SPAAR- EN LI]FRENTEKAS 

I I. De chequekaart, die sinds begin I 969 door de Algemene 
Spaar- en Lijfrentekas in omloop werd gebracht vertoont belangrijke 
gelijkenissen met hoger behandelde chequekaarten. Op het vlak der 
verhoudingen tussen de trekker en de betrokkene wordt het gebruik 
van de kaart beheerst, niet door clausules die voorkomen op de aan
vraagformulieren, doch door de bedingen die afgedrukt werden op 
de keerzijde van het document. Aldus treft men geen verzaking van 
de rechten van verzet of herroeping aan, terwijl voorzien is, overigens 
zoals in de hoger behandelde stelsels, dat de houder verantwoordelijk 
is voor alle risico's voortspruitend uit misbruik (verlies of diefstal) 
van de kaart. De A.S.L.K. heeft evenwel geen verzekering tegen dit 
risico bedongen. Verder verleent zij aan haar rekeninghouders geen 
kredietfaciliteiten in verband met het gebruik van de kaart. 

De waarborgclausule, die op de kaart voorkomt luidt als volgt : 
,De A.S.L.K. waarborgt de betaling van de cheque uitgegeven door 
de houder van deze kaart, wiens naam en handtekeningspecimen op 

(1) Aldus onder meer, het geval van een bank, waarvan de chequekaart recht gaf 
op een afbetalingsovereenkomst, zoals voorzien bij de wet van 9 juli 1957· 
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de voorzijde ervan voorkomen, indien het bedrag niet hager is dan 
ro.ooo frank en op voorwaarde dat ... " (volgen de formaliteiten). 
Ofschoon zulks niet uitdrukkelijk blijkt uit deze clausule, zou het 
verlenen van de waarborg afhankelijk gesteld zijn van het nominatief 
karakter van de cheque. De publicitaire geschriften met betrekking 
tot de A.S.L.K.-kaart maken overigens gewag van de verplichting 
van de begunstigde om de cheque binnen de wettelijke termijn van 
8 dagen ter betaling aan te bieden. Vermoedelijk betreft het hier een 
voorzorgsmaatregel die in verband staat met hogervermelde afwezig
heid van een clausule van verzaking aan de rechten van verzet en 
herroeping. Tenslotte wordt, op dezelfde wijze, medegedeeld dat 
slechts aan een cheque per dag en per begunstigde de waarborg zal 
worden verleend ( r). 

D. DE ORAN]EKAART VAN HET GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE 

12. De werking van de Oranjekaart is eveneens in sterke mate 
gelijklopend met die der andere chequekaarten. Evenwel vallen een 
aantal bijzondere kenmerken aan te stippen. 

Aldus werd, in het stelsel van de Oranjekaart, de waarborg niet 
neergelegd in een clausule, die op de kaart voorkomt, doch in een 
beding dat afgedrukt staat op de chequeformulieren, zij het enigszins 
buiten de oppervlakte voorzien voor de bij de wet vereiste cheque
vermeldingen (2). Daarbij valt op te merken dat de Oranjekaart elke 
cheque waarborgt tot een bedrag van 1o.ooo F, ongeacht overigens 
welk het bedrag is van de cheque. Daarentegen voorziet het reglement 
betreffende de oranjerekeningen, dat afnemingen door middel van 
cheques slechts mogen geschieden tot een bedrag van 1o.ooo F, indien 
de trekker de cheque aanbiedt bij een ander agentschap dan hetgeen 
waar zijn rekening ingeschreven is. . 

HOOFDSTUK II 

JURIDISCHE ONTLEDING VAN DE CHEQUEKAART 

13. Nadat aldus in algemene termen het gebruik van de cheque
kaart werd toegelicht, zal in dit tweede deel gepoogd worden een 
juridische verklaring voor dit instrument aan te wijzen. Daarbij zal 

(1) Aangezien deze clausule niet voorkomt op de kaart zelf kan de A.S.L.K. haar 
niet opwerpen tegenover de begunstigde van de cheque. 

(2) De clausule luidt als volgt: .,zolang ze geldig is waarborgt de oranjekaart G.K.B. 
deze cheque tot ro.ooo frank, indien de eerste begunstigde het nummer van de kaart ... enz. 
(volgen de formaliteiten)". Deze clausule zou doen voorkomen dat de waarborg niet de 
rechten van de begunstigde, doch de cheque zelf tot voorwerp heeft, zodat hij, samen 
met de cheque zal circuleren. 
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vooreerst worden uitgegaan van het doel dat deze bankinstellingen 
hebben nagestreefd, namelijk aan de begunstigde van de cheque 
optimale zekerheid verschaffen met betrekking tot de goede afloop 
van dit betalingsmiddel. De technieken die kunnen worden aangewend 
om dit doel te bereiken, zullen ontleed worden. T elkens zal dan ook 
worden nagegaan of de in Belgie gebruikte chequekaarten aan een 
dezer technieken beantwoorden. 

§ I. In het chequerecht 

I4· In het wisselrecht, en meer bepaald in het chequerecht, kan 
men enkele technische middelen aanwijzen, die voor gevolg hebben 
dat de begunstigde van het effect in nagenoeg alle gevallen de zeker
heid bekomt dat dit zal worden betaald. Het meest voor de hand 
liggend middel bestaat erin aan het effect de verbintenis te hechten 
van de partij, wiens solvabiliteit aan geen twijfel onderworpen is, met 
name de bank. In analogie met de regelen van de wisselbrief zou men 
kunnen denken aan de acceptatie of het aval door de betrokkene, of 
nog aan diens visum of certificatie. 

De acceptatie van een wisselbrief is de verbintenis tot betalen 
die de betrokkene aangaat door zijn handtekening op de wisselbrief 
te plaatsen (I). Als cambiale verbintenis behoort de acceptatie evenwel 
niet tot het chequerecht : zij is onverenigbaar met het wezen zelf 
van de cheque die een opdracht is tot betaling op zicht (2). Daarom 
houdt de chequewet de acceptatie voor ongeschreven (3). Een ver
klaring van de betrokkene, waarbij deze zich verbindt de cheque te 
betalen, is geldig, doch alleen onderworpen aan de regelen van het 
gemeen recht (het weze burgerlijk- of handelsrecht) (4). Door de 
acceptatie wordt de betrokkene hoofdschuldenaar : het valt te be
twijfelen of de bankinstellingen die chequekaarten hebben uitgegeven, 
de bedoeling hebben zich in deze hoedanigheid te verbinden. Verder 
blijkt duidelijk uit de gebruikte bewoordingen, dat de chequekaart 
geen aanleiding kan geven tot een acceptatie vanwege de betrokkene. 

Onverminderd de onenigheid die bestaat omtrent de op het aval 
toepasselijke rechtsregelen (5), kan men aanvaarden dat het aval, in 

(r) FREDERICQ, L., Handboek, I, nr. 304, biz. 281. 
(2) Artikel 4, eerste lid van de chequewet. 
(3) Zie versiag van de HH. CARLIN en MAYER, sub., art. 12, Conference internationale 

de Ia Haye pour !'unification du droit relatif au cheque, 1910; - VAN RIJN, Principes, IV, 
nr. 2998, biz. 470;- FRto:ERICQ-DEBACKER, Traite, IX, nr. 257, biz. 446;- VASSEUR
MARIN, Le cheque (I969), nr. 338, biz. 260. 

(4) Vgi. : JACOBI, Wechsel- und Scheckrecht, 1954, biz. 572; deze regel zou ook in 
het Beigisch chequerecht toepassing kunnen vinden; immers de eenvormige wet heeft 
deze aangeiegenheden buiten haar toepassingsveid geiaten. 

(5) Van Rijn meent dat het aval niet kan geiijkgesteid worden met de-solidaire 
borgtocht, omdat de avalgever, in tegenstelling tot de borg, verbonden is van zodra de 
hoofdverbintenis schijnbaar geidig is (art. 32, tweede lid Wisselwet) (VAN RIJN, Principes, 
II, nr. 1545, biz. 445);- FoNTAINE, De Ia lettre de change et du billet a ordre, nr. 751, biz. 
204;- noot van A. CHERON, onder Parijs, 4 aprilr927, D.P., 1929, 2, 89, evenais van 



tegenstellirtg tot de acceptatie, tot doel heeft aan de houder van de 
cheque een bijkomende zekerheid te verschaffen. Bij ontstentenis van 
een verklaring van aval op het waardepapier zelf gesteld, kan slechts 
het aval op een afzonderlijke akte als mogelijke verklaring in aan
merking komen. De juridische natuur van het aval op een afzonder
lijke akte blijft een betwiste vraag : in Belgie oordeelt men meestal 
dat deze vorm van het aval, met betrekking tot zijn rechtsgevolgen, 
moet behandeld worden als het aval op het effect zelf, terwijl er aileen 
verschillen zouden bestaan met betrekking tot de feitelijke beguns
tigden van het aval (1). De chequewet heeft overigens de voorschriften 
met betrekking tot het aval in overwegende mate gekopieerd op die 
van de wisselwet. Dit gewild parallelisme wijkt slechts af terzake het 
aval door de betrokkene : zoals de chequewet de acceptatie door de 
betrokkene voor niet geschreven houdt, zo verbiedt zij het aval door 
de betrokkene (art. 25, tweede lid). Als cambiale verbintenis verschaft 
het aval door de betrokkene derhalve geen oplossing (2). Weliswaar 
zou men kunnen denken aan een extra-cambiale overeenkomst van 
borgtocht (3). Met betrekking tot de alhier onderzochte cheque
kaarten client men daarenboven op te merken dat evenmin aan de 
vormvereisten van het aval is voldaan. 

Het visum of de certifi.catie verschaffen evenmin een oplossing : 
bij deze vermeldingen wordt de betrokkene niet verplicht de cheque 
bij diens aanbieding te betalen. Veeleer betreft het middelen die 
wijzen op het voorhanden zijn van de vereiste provisie. Bij het visum 
verklaart de betrokkene dat hij fonds onder zich houdt ten dage van 
de uitgifte van de cheque : hij waarborgt in generlei mate dat dit 

dezelfde auteur : Vers !'unification du droit du change, Annales de droit commercial, I929, 
biz. 26 en 27, waar deze regel wordt teruggebracht tot bet Duitse wisselrecbt; - vgl. : 
JACOBI, o.c., biz. 674; - anders : FREDER1CQ, Handboek, I, nr. 3 I 5, biz. 292, die van oordeel 
is dat de regelen van de borgtocbt van toepassing blijven voor zover de voorscbriften van 
bet wisselrecbt er niet uitdrukkelijk van afwijken; - in dezelfde zin : FREDER1CQ-DEBACKER, 
Traite, X, nr. 125, biz. 332 en 333, die de regel van artikel 32 herleiden tot een restrictief 
te interpreteren afwijking van de principes van de borgtocbt; - in dezelfde zin : LESCOT
RoBLOT, Les effets de commerce, I, nr. 502 e.v., biz. 566 e.v.; - HAMEL-LAGARDE-}AUFFRET, 
Traite de droit commercial, 1966, II, nr. I474, biz. 568; - LEscoT in noot onder Cass. fr. 
comm., 28 oktober I952, ].C.P., I953. nr. 7588. 

(I) FREDERICQ, Handboek, r, nr. 315, biz. 292 en Traite, X, nr. I24, blz. 324;
VAN RrJN, Principes, II, nr. I555. biz. 45I; -FoNTAINE, o.c., nr. 75obis, biz. 203. De 
Franse opvatting is enigszins verscbillend. Het effect van dit aval zou, ten dele althans, 
bebeerst worden door de regelen van bet wisselrecbt; bet wordt als bet ware een extra
carnbiale overeenkomst, waarvan de gevolgen tot de contracterende partijen beperkt blijven, 
docb waaruit een verbintenis ontstaat die de kenmerken vertoont van een wisselrecbtelijke 
verbintenis. Zie : LEsCoT-RoBLOT, o.c., I, nr. 509, biz. 578; - BouTERON, J., Le statut 
international du cheque, blz. 367, voor verklaringen van de Franse afgevaardigde, de H. 
Percerou op de Conferentie te Geneve; voor een strengere oplossing : HAMEL-LAGARDE
}AUFFRET, o.c., II, nr. I47I, blz. 563. 

(2) Sommige auteurs verwerpen de geldigbeid van bet cbequekaartmecbanisme op 
deze grond : DE LA FouRNIERE, La ,cheque card" en France, Banque, I967, 87; - CHA
BR1ER, Les cartes de credit, biz. II 8. 

(3) Zie verder nr. I6, biz. 280 en nr. 22, biz. 288; - in die zin, docb onduidelijk : 
STOUFFLET, J., Les cartes de credit en France, Frans verslag op het VIII• Internationaal 
congres voor rechtsvergelijking, I970, biz. 208. 
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fonds nog aanwezig zal zijn ten dage van de aanbieding (1). Evenmin 
heeft de certificatie voor gevolg dat de betrokkene een persoonlijke 
verbintenis aangaat ten overstaan van de houder : deze heeft slechts 
een voorrecht ten overstaan van de andere chequehouders (art. 39bis, 
tweede lid van de chequewet) (2). 

§ 2. De afstand van het regresrecht 

15. Een andere verklaring wordt voorgesteld door Liebaert (3). 
Naar luid van deze opvatting heeft het gebruik van de chequekaar~ 
voor gevolg dat de emittent van de chequekaart afstand doet van zijn 
verhaalsrecht tegen de begunstigde. Deze laatste client immers de 
cheque te endosseren ter incasso : aldus onderschrijft hij een cambiale 
verbintenis, op grond waarvan de geendosseerde hem als wissel
schuldenaar kan aanspreken. Indien de cheque in ontvangst werd 
genomen, en mits vervulling van de formaliteiten, vereist tot het 
bekomen van de chequekaartvoordelen, heeft de emittent van de kaart 
de verbintenis aangegaan om iets niet te doen, met name om, eens de 
betaling is geschied, geen verhaal in te stellen tegen de begunstigde. 
Deze verbintenis is beperkt tot het gewaarborgde bedrag. 

De oplossing die door Liebaert wordt voorgestaan kan onge
twijfeld bijdragen tot het doel dat de emittenten van de chequekaart 
voorop had-den gesteld~-Zo valt het niet te betwisten dat de endossant 
van een cheque, die over de zekerheid beschikt dat tegen hem geen 
regres zal worden ingesteld, in een gunstiger toestand verkeert dan een 
gewone endossant. Anderzijds heeft de afstand van het regresrecht 
aileen betekenis indien de cheque wordt overgedragen aan een andere 
dan de betrokkene zelf (4). In handen van de betrokkene geldt het 
endossement immers als kwijting; overigens verliest het geschrift 
daardoor zijn hoedanigheid van cheque. Ook weze opgemerkt dat de 
afstand alleen het regresrecht tot voorwerp heeft : de andere rechts
middelen, zoals de vordering wegens onrechtmatige verrijking, voor
zien bij artikel 48bis van de chequewet, blijven onverminderd van 
kracht (s): 

(I) Vanzelfsprekend onverminderd de verantwoordelijkheid van de trekker. 
(2) VAN RIJN, Principes, IV, nr. 3022, biz. 485;- in die zin nochtans : }AUFFRET, A., 

Algemeen verslag op het VIII• lnternationaal congres voor rechtvergelijking, I970. 
(3) LIEBAERT, J., La carte de banque, Nature de !'engagement du banquier envers les 

porteurs de cheques dits garantis, Rev. Banque, 1969, biz. 755 e.v. 
(4) Hier weze het belang van de regel, vervat in het laatste lid van artikel IS van de 

chequewet, in herinnering gebracht : wanneer de betrokkene meerdere kantoren heeft 
worden deze, wat de uitoefening der verhaalsrechten betreft, als onderscheiden rechts
personen behandeld, zelfs indien zij tot dezelfde rechtspersoon behoren. Deze regel heeft 
voor gevolg dat de cheque zijn hoedanigheid van waardepapier behoudt, zelfs indien hij de 
bank betrokkene werd betaald. 

(5) Vgl. : VAN RYN, Principes, IV, nr. 3039, biz. 495; - FRtPtRicq,-DeBACKER, 
Traite, IX, nr. 284, biz. SI4 e.v. · 



Daarentegen doet deze oplossing enkele vragen rijzen. Aldus 
wordt geen uitleg verschaft omtrent de bran van de verbintenis van 
de bank. Aangezien de afstand van het regresrecht wordt voorgesteld 
als verklaring van het mechanisme van de chequekaart, client de 
grondslag van deze verbintenis in het document zelf opgespoord te 
worden. Vermoedelijk zou de chequekaart een contractuele verhou
ding doen ontstaan, tussen de bank en de begunstigde (1). Het cheque
recht is derhalve vreemd aan deze hypothese. Overigens zal deze 
overeenkomst evenmin afbreuk kunnen doen aan het regresrecht dat 
door andere houders van de cheque kan worden ingesteld (2). 

Een tweede vraag heeft betrekking op het voorwerp van de ver
bintenis van de bank. Zoals uit het eerste deel van deze studie is 
gebleken, kan moeilijk beweerd worden dat de banken zich duidelijk 
voor deze hypothese hebben uitgesproken. Noch de gebruikte bewoor
dingen - de op de chequekaart afgedrukte teksten - noch de bij
komende elementen ter interpretatie - de handleidingen, of de 
publiciteit die rand dit instrument werd gevoerd - kunnen een vaste 
fundering voor deze zienswijze opleveren. 

V erder heeft deze zienswijze voor gevolg dat het vooropgestelde 
doe! - de zekerheid dat de cheque zal worden gehonoreerd - slechts 
in zeer beperkte mate wordt bereikt (3). Op grand van deze overeen
komst houdende afstand van regresrecht heeft de bank immers niet 
de verplichting de cheque te betalen. Aileen verbindt zij er zich toe 
om, zodra de cheque betaald is, geen regresvordering op grand van 
het endossement in te stellen (4). Dat deze banken de cheques die 
met een chequekaart werden uitgegeven, in de regel zullen uitbetalen 
wijzigt niets aan de rechtstoestand van de begunstigde. Daarom oak 
kan men deze cheques, volgens deze zienswijze althans, niet gelijk
stellen met gereed geld. 

Tenslotte ziet men moeilijk in waarom aan deze interpretatie de 
voorkeur zou worden verleend, wanneer hetzelfde resultaat bij middel 
van andere technieken kon worden bereikt. Zo bijvoorbeeld zou het 
volstaan dat de banken de handelaars, of het publiek in het algemeen, 
zouden inlichten omtrent hun bereidwilligheid cheques in ontvangst 
te nemen, die werden uitgegeven met naleving van de voorwaarden die 
op de chequekaart worden vermeld. Daarbij zouden zij kunnen aan-

(I) Zie hierover verder, nr. I?, biz. 281. 
(2) Vgl. : VAN RvN, Principes, II, nr. ISOO, biz. 4I8;- LEscoT-ROBLOT, o.c., I, 

nr. 296, biz. 324. 
(3) Het argument als zou de verklaring van Liebaert geen nut opleveren wanneer 

de begunstigde, of zijn lasthebber, de cheque aanbiedt bij het kantoor waar de trekker zijn 
rekening aanhoudt (betrokkene in de zin van art. IS), heeft wei enigszins van belang ver
loren. In de grote banken althans, worden aile verrichtingen op een plaats gecentraliseerd, 
zodat deze als eigenlijke betrokkene beschouwd rnoet worden. 

(4) De techniek van de chequekaart zou derhalve kunnen teruggebracht worden tot 
een gedeeltelijke opheffing van het gunstregime dat de wetgever bij artikel IS, vijfde lid 
van de chequewet heeft voorbehouden aan de banh;n met meerdere vestigingen. 
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kondigen dat zij zich voornemen geen regres in te stellen voor cheques 
die aan deze voorwaarden voldoen. Dit stelsel zou vervolledigd worden 
aan de hand van een passende clausule op de chequekaart. Deze 
clausule zou in dusdanige bewoordingen worden opgesteld, dat geen 
juridische betekenis eraan gehecht zou zijn. Wanneer de cheques ter 
betaling worden aangeboden, zou de bank met de begunstigde kunnen 
overeenkomen dat zij geen regres zal instellen voor deze cheques, en 
dit volgens de voorwaarden die op dat ogenblik zouden worden 
bepaald. Op deze wijze zou aan de verklaring die door Liebaert wordt 
voorgestaan, een duidelijke en zekere grondslag worden verleend, 
terwijl dit overigens de bank in staat zou stellen dubieuze rekening
houders van nabij te volgen. T enslotte zou een geindividualiseerde 
band kunnen ontstaan tussen de handelaar en de bank, gegrondvest 
op hun wederzijds belang. 

Uit deze interpretatie kunnen twee elementen weerhouden wor
den: vooreerst dat de chequekaart aanleiding kan geven tot een gemeen
rechtelijke verbintenis tussen de bank en de begunstigde; vervolgens 
dat het beoogde doel slechts zal zijn bereikt indien, behoudens de 
zekerheid der betaling, de endossant geen regresvordering te vrezen 
heeft. 

§ 3· Een borgtocht 

16. Men heeft beweerd dat de chequekaart slechts aanleiding 
zou geven tot een morele verplichting in hoofde van de emitterende 
banken (1). Bezwaarlijk kan men deze vaststelling bijtreden. Voor
eerst is zij in strijd met het doel dat deze banken hebben nagestreefd, 
namelijk de begunstigden van deze cheques te onttrekken aan de 
wisselvalligheden van het betalingsverkeer per cheque. Verder strookt 
deze zienswijze niet met de duidelijke bewoordingen waarin deze 
banken hun verbintenissen hebben omschreven. 

Overeenkomstig de formules, die op de chequekaarten of, zoals 
in een geval gebleken is, op het chequeformulier zelf voorkomen, 
zou het belangrijkste gevolg van het gebruik van de chequekaart 
vervat liggen in de waarborg, die door de bank aan deze cheques 
wordt verleend. 

In dit stadium van het onderzoek van de chequekaart client men 
onderscheid te maken tussen enerzijds de juridische techniek, bij 
middel waarvan deze waarborgverbintenis wordt in werking gesteld 
en anderzijds de kwalificatie van deze waarborgverbintenis. Ofschoon 
deze beide elementen elkaar wederzijds beinvloed~n, zullen zij duide
lijksheidshalve afzonderlijk behandeld worden. 

(r) GERMAIN, J. C., La carte de cheques et Ia carte de credit, Rev. Banque, r969, 
blz. 328; deze conclusie was slechts gesteund op een ontleding van de regelen van het 
chequerecht, voornamelijk artikel 4 van de chequewet. 
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A. DE GRONDSLAG VAN DE VERBINTENIS 

17. De chequekaart wordt uitgereikt op grond van een overeen
komst tussen de rekeninghouder-trekker en de bank-betrokkene. 
Daarbij hebben partijen de bedoeling een techniek aan te wenden, 
krachtens dewelke derden, begunstigden van de cheques, rechtstreekse 
aanspraken zullen genieten tegen de bank. Aangezien een derde geen 
rechten kan verwerven ten laste van een partij met wie hij niet ge
handeld heeft, client een passende verklaring voor deze rechtstreekse 
vordering voorgesteld te worden (1). 

Vooreerst zou men kunnen denken aan het beding ten gunste van 
een derde : de rekeninghouder zou de verbintenis van de bank be
dongen hebben ten voordele van de latere begunstigde van zijn che
ques. Aldus zou de begunstigde een rechtstreeks, onmiddellijk recht 
verwerven tegen de bank. Ofschoon deze verklaring ongetwijfeld aan 
de economische realiteit beantwoordt, biedt zij op het juridisch vlak 
minder voldoening. De rechtsleer onderwijst immers dat de belover 
de niet-uitvoering van de hoofdovereenkomst aan de begunstigde 
kan tegenwerpen : elke uitgifte van een cheque zonder voldoende 
fonds zou de verbintenis van de betrokkene teniet doen, en aan het 
chequekaartstelsel elk praktisch nut ontnemen (2). Daarenboven zou 
men kunnen betwijfelen of de begunstigde van het beding op vol
doende duidelijke wijze werd aangeduid. 

Als grondslag dezer rechtstreekse vordering zou men verder 
kunnen verwijzen naar de eenzijdige wilsverklaring : als algemene 
bron der verbintenissen wordt de eenzijdige wilsverklaring niet door 
aile rechtsgeleerden aanvaard. Sommigen wijzen deze bron der ver
bintenissen van de hand (3), terwijl anderen haar slechts aanvaarden 
met betrekking tot verbintenissen die voorafgaandelijk hetzij in de 
wet, hetzij door de gebruiken voldoende werden omschreven (4). 

De eenzijdige wilsverklaring als dusdanig is evenwel niet vereist 
voor de behandeling van de huidige problematiek (5) (6). Het blijkt niet 
strijdig te zijn met de bedoeling van de bank de bewoordingen, die 

(1) Ook de cheque verleent deze vordering niet: VANRYN, Principes, IV, nr. 2984, 
biz. 459, die verwijst naar Comptes rendus, Geneve, biz. 104; - vgl. : FREDERICQ-DE
BACKER, Traite, IX, nr. 274, biz. 492 e.v.;- Brussel, 18 november 1964, ]. T., 1965, 37;
Rb. Mechelen, 18 december 1969, R. W., 1969-70, 1888. 

(2) DE PAGE, H., Traite, II, nr. 698, biz. 583;- CoLIN-CAPITANT, Cours e/ementaire 
de droit civilfran!(ais, II, biz. 326;- DEMOGUE, Traite des obligations, VII, nr. 8o3, biz. 172; 
- PLANIOL-RIPERT, Traite pratique du droit civil fran!(ais, nr. 363, biz. 499· 

(3) Zie bv. : MAzEAUD-MAZEAUD, Le!(ons de droit civil, II, nr. 358, biz. 290 e.v. 
(4) Zie: VAN RYN, J., L'engagement par declaration unilaterale de volonte en droit 

commercial, Melanges ]. Dabin, biz. 953, en voorai biz. 961 en 962. 
(5) De eenzijclige wilsverklaring kan, in anaioge omstandigheden, wei ais bron van 

de verbintenis weerhouden worden; zie: HEENEN, J., Le credit irrevocable, Rev. Banque, 
1952, 452 en voorai 464 en 465. 

(6) Vgl. met de rechtstoestand van het siachtoffer van een ongeval dat, onverminderd 
de aanspraken tegen de dader, op grond van statutaire of conventionele clausuies ,voor
schotten" kan genieten ten iaste van de werkgever (A.P.R., Tw. Schade en schadeloos
stelling, door J, RoNsE, nr. 1036, biz. 68o). 



op de chequekaart staan afgedrukt, te interpreteren als een aanbod 
van een bepaalde overeenkomst. Het bindend karakter van het aanbod 
wordt in de hedendaagse rechtsleer niet meer betwijfeld, zodat deze 
verklaring tezelfdertijd als de minst betwistbare en de meest conforme 
met de bedoelingen der partijen kan worden weerhouden (1). 

18. Als aanbod van een overeenkomst client het chequekaart
mechanisme evenwel nader omschreven te worden. De betrokkene 
zou dus, zoals elke pollicitant, gehouden zijn het aanbod open te 
houden gedurende de ganse aanbiedingstermijn. De aanbiedings
termijn client onderscheiden te worden van de geldigheidsduur van 
de chequekaart : deze wordt in de regel voor een jaar toegekend, doch 
kan te allen tijde ingetrokken worden door de bank .. Derhalve ge
schiedt het aanbod op het ogenblik dat de begunstigde kennis neemt 
van de chequekaart. Alsdan kan de betrokkene zijn aanbod niet meer 
intrekken tot op het ogenblik dat hij, volgens de normale gang van 
zaken, de aanvaarding mag verwachten. Anderzijds rijst de vraag 
binnen welke tijdsspanne de beneficiant van de cheque de betrokkene 
in kennis moet stellen van zijn aanvaarding. Aangezien het hier een 
overeenkomst tussen verwijderde personen betreft- en meer in het 
bijzonder een overeenkomst door middel van een tussenpersoon -
ontstaat de overeenkomst slechts op het ogenblik dat de betrokkene 
in kennis wordt gesteld van de aanvaarding of ten minste dat hij er 
van kennis kan nemen (ontvangstleer) (2). Onverminderd de kritiek 
die men tegen deze stelling kon inbrengen, hoeft men rekening te 
houden met de in deze materie overheersende Belgische rechtspraak. 
De kennisgeving aan de betrokkene zal dus moeten geschieden binnen 
een korte, redelijke termijn, tenzij men zou gewag maken van een 
impliciete vrijstelling van het vereiste van kennisgeving (3), wat 
ongetwijfeld zou kunnen gegrondvest worden op de vereisten van het 
chequekaartsysteem. Volgens deze regelen zal men ook het geval 

(1) De bindende kracht van het aanbod wordt op verschillende rechtsregelen ge
steund: sommigen verkiezen de eenzijdige wilsverklaring (DE PAGE, Traite, III, nr. 51, blz. 
65), anderen houden zich aan de oudere theorie van het voorcontract (MAZEAUD-MAzEAUD, 
Le9ons de droit civil, II, nr. 365, blz. 294), terwijl de meest recente doctrine op het verband 
wijst met de aansprakelijkheid wegens fout (MARTY-RAYNAUD, Droit civil (1962), II, nr. 103, 
blz. 87 .,l'offrant est tenu en vertu d'un fait.juridique et non d'un acte juridique"). 

(2) Cass., 16 juni 1960, Arr. Verbr., 1960,.932; R.C.J.B., 1962, 301, met noot J. 
HEENEN. 

(3) Soms wordt beweerd dat de aanvaarding van een borgtocht stilzwijgend kan ge
schieden vermits de acceptant geen enkele verbintenis aangaat; vgl. : R.P.D.B., Tw. 
Cautionnement, nr. 53; aldus zou de aanvaarding kunnen blijken uit het weerhouden van 
de aanbiedingsakte door de schuldeiser (Chambery, 15 juli 1901, D.P., 1903, 2, 341 ;
Rb. Brussel, ro mei 1958, Pas., 1959, III, 12). Deze zienswijze steunt op een verwarring: 
elke overeenkomst kan stilzwijgend aanvaard worden mits het een omstandig stilzwijgen 
betreft, of partijen aldus steeds gehandeld hebben. Anderzijds stelt de eenzijdige overeen
komst de bestemmeling niet vrij van de plicht der kennisgeving van zijn aanvaarding : 
Cass., 16 juni 1960, Arr. Verbr., 1960, 932. De aanbieding van de cheque zou alhier gelden 
als impliciete kennisgeving der aanvaarding. 
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oplossen waarbij de cheque werd uitgegeven tijdens de geldigheids
duur van de chequekaart, doch eerst na het verstrijken ervan ter 
betaling wordt aangeboden : onverminderd het recht van de benefi
ciant om de betrokkene onmiddellijk in kennis te stellen van zijn 
aanvaarding, zal men voor dit geval de regelen van het gemeen recht 
volgen. Volgens de ontvangsttheorie weegt dit risico op de bestemme
ling van het aanbod. 

Een andere vraag zou kunnen rijzen wanneer, tijdens de geldig
heidsduur van de chequekaart, de betrokkene gebruik maakt van zijn 
recht de chequekaart in te trekken. Deze verrichting kan worden 
gelijkgesteld met het ontslag van een bode : de aanbiedingen, die voor 
de intrekking zijn geschied kunnen geen invloed uitoefenen op de 
rechtstoestand van de aangezochte begunstigden. Indien de betrok
kene de trekker vruchteloos heeft aangemaand tot teruggave van de 
chequekaart, zouden eventuele begunstigden die op een rechtmatige 
wijze hun vertrouwen hebben gesteld in de ogenschijnlijke geldigheid 
van het voorgelegde document, aanspraak kunnen maken op uit
voering van de verbintenis, of minstens op schadevergoeding (I). 

Door de aanvaarding van het aanbod ontstaat de overeenkomst. 
Het betreft hier telkens een afzonderlijke overeenkomst, met ieder 
maal een onderscheiden voorwerp. Behoudens het geval dat de cheque
kaart dit uitdrukkelijk zou voorzien, of kwade trouw (2), zal de be
gunstigde de waarborg niet verliezen, wanneer de trekker hem meer
dere cheques terhand stelt ter voldoening van een en dezelfde schuld. 

B. DE KWALIFICATIE VAN DEZE VERBINTENIS 

19. Het is opvallend dat in de vier onderzochte chequekaart
stelsels de bank de verbintenis op zich neemt de cheques te waar
borgen, althans indien bepaalde regelen werden nageleefd. De om
schrijving van deze verbintenis als een waarborgverbintenis sluit 
derhalve nauw aan bij de gebruikte bewoordingen. Behoudens voor 
wat het bedrag betreft, is deze waarborg niet nader omschreven, 
zodat men aan dit begrip zijn gebruikelijke juridische betekenis kan 
verlenen, namelijk dat van een borgtocht. De verbintenis, die in de 
chequekaart vervat ligt, zou derhalve een aanbod van een overeenkomst 

(r) Voor wat de borgtocht betreft kan men beroep doen op de regei fraus omnia 
corrumpit. Daarenboven kan de trekker aan de begunstigde het bedrog van deze Iaatste 
opwerpen (vgl. : VANRYN, Principes, II, nr. 1457, biz. 391; - FREDER1CQ-DEBACKER, 
Traite, X, nr. 97, biz. 249);- zie ook de Franse rechtspraak die de begunstigde het recht 
ontzegt zich burgerlijke partij te stellen in het rechtsgeding wegens uitgifte van een cheque 
zonder provisie, en hem eveneens een cambiaie vordering weigert, zo hij de cheque ont
vangen heeft met kennis van het bedrog (Cass. fr. crim., 27 maart 1968, Rev. trim. dr. 
comm., 1968, 737) of zo hij er aan heeft deelgenomen (Cass. fr. crim., 20 juni 1969, Gaz. 
Pal., 17-19 september 1969; Rev. trim. dr. comm., 1969, 778). 

(2) Vgl.: VAN GERVEN, W., Beginselen van het Belgisch privaatrecht, Algemeen Deel, 
nr. 78 e.v., biz. 210 e.v.; - zie ook BR1COUT, N. ]., De theorie der schijnbaarheid inzake 
nietige rechtshandelingen, en vgl. o.m. nr. 114, biz. 137 e.v. 



van borgtocht tot voorwerp hebben. De borgtocht is een welom
schreven rechts:figuur waarbij een persoon (hier de bank - emittent 
van de chequekaart) zich ten overstaan van een schuldeiser (de bene
:ficiant van de cheque) verbindt om een schuld te voldoen, telkens de 
schuldenaar (de trekker) nalaat zijn verbintenissen uit te voeren. Het 
is een eenzijdige, bijkomende overeenkomst, waarbij een persoonlijke 
zekerheid wordt verstrekt met betrekking tot een hoofdschuld. Aan
gezien er alleen verbintenissen in hoofde van de borg ontstaan, zal 
bij de verdere ontleding van deze borgtocht hoofdzakelijk rekening 
worden gehouden met de wilsverklaring van de borg. 

In sommige gevallen is de wilsverklaring van de emittent van de 
chequekaart onduidelijk geformuleerd : de waarborg wordt voorge
steld als uitgaande van de chequekaart, niet van de emittent zelf. 
Nochtans kan er weinig twijfel bestaan omtrent de gevolgen van deze 
formulering, hoe onduidelijk zij ook moge zijn. Vermits de trekker 
zelf reeds met al zijn goederen instaat, moet het hier gaan om een 
bijkomende waarborg; uitgaande van de emittent van de kaart. Even
min zou men deze formulering kunnen interpreteren als een loutere 
bevestiging van de authenticiteit van de cheque met betrekking tot 
de identiteit van de trekker en de regelmatigheid van de handtekening. 
Deze zienswijze zou de chequekaart terugbrengen tot een · louter 
legitimatiebewijs, tot een !outer uittreksel uit het register der hand
tekeningen en rekeningnummers van de bank. Aldus zou geen ver
klaring worden verschaft noch voor de formaliteit van de notering 
op de cheque van het volgnummer van de chequekaart, noch voor 
de betekenis van dit volgnummer zelf. T enslotte zou men niet begrijpen 
waarom de bank, die tach niet verbonden is, haar verbintenissen tot 
een bepaald bedrag beperkt. Deze benadering, die overigens geen 
steun vindt in de wilsverklaringen van de betrokken bank- of krediet
instellingen, is strijdig met de betekenis van de chequekaart. Het past 
tenslotte dat de chequekaart eerder zou ontleed worden in de zin 
waarin zij enig gevolg kan hebben, dan in die waarin zij geen gevolg 
kan teweegbrengen. 

De omschrijving van deze verbintenis als een verbintenis van 
waarborg laat verder toe de chequekaart op een samenhangende wijze 
te verklaren. Aldus is het duidelijk dat het niet in de bedoeling ligt 
van deze banken om zich op te werpen als hoofdschuldenaars voor 
deze cheques : zij treden slechts op als persoonlijke zekerheid voor 
bepaalde schulden van hun vertrouwd clienteel en in zover deze 
schulden in een cheque vervat liggen (1). Zoals inzake avallijkt het 
veeleer een waarborg ad rem dan ad personam. 

(1) Onder meer om deze reden client men de delegatieovereenkomst als verklaring 
voor het chequekaartmechanisme van de hand te wijzen. Uit de gebruikte bewoordingen 
blijkt dat de emittent van de kaart optreedt als persoonlijke zekerheid (vgl. : DE PAGE, H., 
Traite, VI, nr. 951 e.v., blz. 924 e.v.) en niet als toegevoegde schuldenaar (vgl. : A.P.R., 
Tw. De!egatieovereenkomst, door J. RoNsE, nr. 140, biz. 76). Ook zou men kunnen beweren 



Anderzijds houdt de chequekaart aldus geen overtreding in van 
de regelen van de chequewet, die de acceptatie of het aval door de 
betrokkene respectievelijk voor ongeschreven houden of verbieden. 

C. DE DRAAGWlfDTE VAN DEZE BORGTOCHT 

20. De doelmatigheid van het chequekaartstelsel veronderstelt 
dat de houder van deze cheques op vlugge wijze en zonder enige 
moeilijkheid betaling ervan kan vorderen. In vele gevallen immers is 
hij onwetend omtrent de patrimoniale toestand van de trekker, terwijl 
hij slechts zijn volle vertrouwen heeft geschonken aan de cheque, 
omdat deze met de waarborg van een bank werd uitgegeven. De borg
tocht verleent hem deze voordelen : de schuldeiser heeft het recht 
om zich onmiddellijk op de borg te verhalen, zonder zich eerst te 
moeten wenden tot de schuldenaar zelf (r). 

De wetgever heeft echter ook bepaalde regels uitgevaardigd ter 
bescherming van de borg : deze kan het voorrecht der uitwinning 
excipieren en de schuldenaar dwingen zich eerst te verhalen op de 
goederen van de hoofdschuldenaar (2). Een speciale en vrij omslach
tige procedure wordt daartoe voorzien in het Burgerlijk Wetboek. 
Het lijdt dan ook geen twijfel dat de schuldeiser of houder van de 
cheque, bij de tegeldemaking ervan zeer grote moeilijkheden zou 
ondervinden, indien de borg hem dit voorrecht kon tegenwerpen. 
Daarom client men na te gaan of ook de emittent van een chequekaart 
dit voorrecht geniet. 

dat de borgtocht in het voordeel van de schuldeiser (R.P.D.B., Tw. Cautionnement, 
nr. 294) of juister buiten diens medeweten (LAURENT, Droit civil, XXVIII, nr. 236, biz. 247) 
is ontstaan : deze toestand zou gelijk staan met een onvolkomen schuldovememing (vgl. : 
ScHOLTEN, P., Overnemen van en toetreden tot eens anders schuld, W.P;N.R., 1920, nr. 2625 
en 2627). Eveneens kan men gewag maken van de afwezigheid van een provisieverhouding 
tussen de emittent van de kaart en trekker; onafgezien een geringe kredietverlenin~, 
verwijzen de emittenten steeds naar de regelen van de chequewet met betrekking tot het 
fonds. Tenslotte zou de toepassing van de regelen van de delegatie tot zeer verstrekkende 
gevolgen leiden: de niet-tegenstelbaarheid der excepties lijkt een te belangrijke gevolg
trekking om, bij afwezigheid van andere elementen, tot de toepasselijkheid van de regelen 
van de delegatieovereenkomst te kunnen besluiten. 

(I) LAURENT, Droit civil, XXIII, nr. 203, biz. 2I3;- PLANIOL-RIPERT, Traite (I932), 
XI, nr. I535. biz. 893;- CoLIN-CAPITANT-}ULLIOT DE LA MoRANDnl:RE, Cours elementaire 
de droit civil fram;:ais (I953), II, nr. I404, biz. 895;- GuiLLOUARD, Traite du cautionnement 
et des transactions (I895), nr. II7, biz. I32; - AuBRY-RAu, Cours de droit civil jran9ais, 
VI, § 426, biz. 225; - R.P.D.B., Tw. Cautionnement, nr. I99 e.v.; - anders : BAUDRY
LACANTINERIE en WAHL, Traite theorique et pratique de droit civil (I907), Des contrats 
aleatoires etc., nr. I023, biz. 546; - DuRANTON, Cours de droitc ivil (I844), XVIII, nr. 33 I, 
biz. 327 voor wie de aanmaning als vertragende exceptie voorkomt; - Cass. fr. civ., 
3I juli I900, D.P., I90I, I, 275;- Brussel, 20 maart I959, Pas., I96o, II, I37; - Hrb. 
Antwerpen, 6 maart I90I, f. T., 190I, 65I;- Hrb. Gent, 22 februari I902, fur. Comm. Fl., 
I902, nr. 2437; P.P., I902, 545; - Rb. Gent, 7 december I904, Pas., I9o6, III, 69; P.P., 
I905, 946; - Hrb. Antwerpen, 23 september I908, fur. P.A., I909, I, 72. 

(2) De borg kan ook het voorrecht der schuldsplitsing opwerpen; dit vindt alhier 
geen toepassing. 



Het eerste lid van artikel 2021 B.W. voorziet dat de borg het 
voorrecht van uitwinning niet zal genieten wanner hij ervan afstand 
heeft gedaan of zich hoofdelijk met de schuldenaar heeft verbonden. 
Men zou kunnen aanvoeren dat deze verzaking voortvloeit uit de 
economie zelf van het chequekaartsysteem : de betrokkene heeft er 
immers alle belang bij dat deze cheques als gereed betaalmiddel 
worden aanvaard. Nochtans kan, bij afwezigheid van duidelijke aan
wijzingen, een afstand van dit voorrecht bezwaarlijk worden vermoed. 
Een verzaking is een gewichtige daad, die op duidelijke, onbetwistbare 
feiten client te steunen (1). Evenmin werd de borgtocht in de termen 
van een hoofdelijke verbintenis gestipuleerd. Weliswaar treft men 
hier twee personen aan, die zich tot eenzelfde schuld hebben ver
bonden. Overeenkomstig een handelsrechtelijk vermoeden zou alsdan 
hoofdelijkheid ontstaan (2). Nochtans mag men dit vermoeden niet 
uitbreiden tot een geval waarbij de ene hoofdschuldenaar is, de andere 
slechts borg. 

2 I. Daarentegen client men melding te maken van de regel, naar 
luid waarvan de handelsrechtelijke borg, in strijd met de burgerrechte
lijke borg, de voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing niet mag 
opwerpen. Men heeft lange tijd geredetwist omtrent het bestaan van 
een handelsrechtelijke borgtocht (3). Er werd beweerd dat de borg
tocht, als vriendendienst, wezenlijk van burgerrechtelijke aard was (4). 
Soms wera het handelsrechtelijk- kafakter van de borgtocht afgeleio 
uit de natuur van de hoofdverbintenis waarop hij betrekking had (5). 
Veel bijval genoot de zienswijze die, ofschoon zij de burgerrechtelijke 
aard van de borgtocht als vriendendienst bevestigde, voorhield dat hij 
nochtans als handelsrechtelijk kon worden beschouwd, zo bleek dat 
de borg gehandeld heeft met winstoogmerk, met speculatieve be
doelingen, of een persoonlijk belang had bij de hoofdverrichting (6). 

(r) DE PAGE, H., Traite, VI, nr. 840, biz. 8r4, en noot 4; - PLANIOL-RIPERT
EsMEIN, Traite pratique de droit civil fran(:ais (1954), XI, nr. 1539, biz. 991. 

(2) VANRYN, Principes, II, nr. 1229, biz. 232, en de geciteerde rechtspraak en rechts
leer; - Cass., 3 april 1952, Pas., 1952, I, 498. 

(3) Zie voor een overzicht van de opvattingen : DABIN, L., Caractere civil ou com
mercial du cautionnement et del' aval par acte separe, noot onder Luik, r8 mei 1954, R.C.f.B., 
1955. 42· 

(4) Luik, 19 januari 1912, B.J., 1912, 146 (het aval werd evenwel buiten beschouwing 
gelaten); - vgl.: Hrb. Antwerpen, 19 februari 1936, R. W., 1935-36, 1389; - Rb. St. 
Niklaas, 14 februari 1956, R. W., 1956-57, 626;- Cass. fr. req., 21 mei 1906, D.P., 1907, 
1,90; - Parijs, 7 mei 1913, D.P., 1916, 2, 191;- Douai, 12 mei 1925, D.P., 1926, 2, 6r, 
met noot CHERON. 

(5) Vgl. : Brussel, 28 mei 1832, Pas., 1832, II, 151 en geciteerde rechtsleer; -
Luik, 27 mei 19o8,fur. P.A.,1908, 2, 115;- zie ook: Franse rechtsspraak, noot (r), biz. 287. 

(6) Brussel, 6 aprili912, Pas., 1912, II, 172; -Gent, 19 oktober 1927, fur. comm. Fl., 
1927, nr. 4805, 326, met noot f.R.; - Brussel, 30 maart 1935, P.P., 1935, nr. 236, 494; -
Luik, r8 mei 1954, fur. Liege, 1953-54, 281; R.C.f.B,, 1955, 38;- Rb. Charleroi, 7 maart 
r88r, Pas., r88r, Ill, 319; - Rb. Charleroi, 4 februari 1884, Pas., r885, III, 54; - Hrb. 
Luik, 14 aprili913, Rev. prat. soc., 1913, 287; - Hrb. Antwerpen, 5 juni 1925, fur. P.A., 
1925, 256; - Hrb. Brussel, 22 maart 1926, Pas., 1926, III, 114;- Hrb. Gent, 12 oktober 
1927, Pas., 1928, III, 70; Jur. comm. Fl., 1927, nr. 4806, biz. 328; - Hrb. Brussel, r maart 



Tegenwoordig beschouwt men een borgtocht als handelsrechtelijk, 
wanneer hij in hoofde van de borg een subjectieve daad van koop
handel uitmaakt, en dit ongeacht de natuur van de hoofdverbintenis (1). 
In hoofde van de betrokkene is aan deze voorwaarde voldaan : deze 
verrichtingen behoren immers tot de normale handelsactiviteiten van 
de bank- of kredietinstellingen, terwijl anderzijds en om het uit te 
drukken in de woorden van het artikel 2, laatste lid van het Wetboek 
van Koophandel, zij een oorzaak hebben die niet vreemd is aan de 
koophandel. Als bankverrichtingen kunnen zij daarenboven als objec
tieve daden van koophandel (art. 2, zesde lid Wetboek van Koop
handel) worden beschouwd. 

Sommige auteurs betwisten dat de handelsrechtelijke borgtocht 
verzaking van de voorrechten van uitwinning en schuldsplitsing mede
brengt : zij beweren dat deze gevolgtrekking neerkomt op een niet 
gefundeerde verzaking van deze voorrechten (2). 

I934• P.P., I934. nr. I75. 247 (bankier); - Hrb. Aalst, 24 juli I934· fur. comm. Fl., I934. 
nr. 5460, 235; - Hrb. Gent, IO december 1936, R. W., I937-38, 342; - Hrb. Brussel, 
20 februari I962, fur. comm. Brux., 1962, 97, met noot; - Rb. Luik, 7 januari I965, 
fur. Liege, 1964-65, 23r. 

(I) Gent, 24 april I9o8, fur. comm. Fl., 1908, 88; - Rb. Verviers, 8 april 1925, 
fur. Liege, 1925, I98;- Hrb. Brussel, 19 maart 1927, Rev. prat. soc., 1927, nr. 2779, 2II; 
- Hrb. Antwerpen, 28 maart I927, Rev. prat. soc., 1927, nr. 2778, 209; - Hrb. Brussel, 
4 februari 1928, Rev. prat. soc., 1928, nr. 2839. 8o, met noot DE SMET; - Hrb. Brussel, 
5 juni I930, fur. comm. Brux., 1930, 205; - Hrb. Antwerpen, 19 februari 1936, R. W., 
1935-36, 1389; - Hrb. Gent, 10 december 1936, R. W., 1937-38, 342; - Hrb. Brussel, 
21 april I948, ]ur. comm. Brux., I949• 238; - Hrb. Brussel, 8 januari I957. fur. comm. 
Brux., I957• I, met noot; Rev. prat. soc., I957. 3I9;- vgl. Hrb. Antwerpen, 3 maart 
I899, Pas., I899, III, 306; - DE PAGE, Traite, VI, nr. 847. biz. 828; - doch ibidem, 
nr. 840, biz. 8r4, waar daarenboven het commercieel karakter van de hoofdschuld wordt 
vereist. Dit laatste vereiste valt moeilijk te begrijpen, tenzij ten gevolge van een inter
ferentie van de regels der hoofdelijkheid, waarvan de auteur de toepasselijkheid terecht 
verwerpt; - DEKKERS, Handboek, II, nr. 1338, biz. 755; - FREDERICQ, Handboek, I, 
nr. 4I, biz. 56;- VANRYN, Principes, I, nr. 79, biz. 70;- vgl.: GmLLOUARD, o.c., nr. r6, 
biz. 20 .,lorsque !'engagement de Ia caution est lui-meme un acte de commerce", wat 
evenwel later wordt teruggebracht tot handelingen gesteld uit winstbejag. 

In Frankrijk steunt men in beginsel op dezelfde regelen : een handeling verkrijgt 
het handelskarakter op grond van hetzij een algemeen wettelijk vermoeden (art. 632 
C. Comm., o.m. handelingen van bankiers), hetzij van de leer, die aan de daden van hande
laars een handelsrechtelijk karakter verleent, indien zij gesteld zijn voor de vereisten van 
hun handel (commercialite par accessoire). De rechtspraak gaat nochtans verder : het vol
staat dat de borg, zelfs zo hij geen handelaar is, een persoonlijk belang heeft bij de hoofd
verrichting. Dit belang wordt op ruime wijze geinterpreteerd : aldus heeft een bediende 
(Lyon, 27 juni I93I, D., I931, 53I), evenals de beheerder (Cass. fr. req., 27 juni I888, 
D., I889, I, II5; - Cass. fr. req., 17 december I934• S., I936, I, 287; -Nancy, 6 no
vember I934• D., 1935, 77; - Besan<;on, I6 maart I936, D., I936, 259; - Parijs, 27 april 
I956, D., I956, 728) of diens echtgenote (Lyon, 14 februari I956, D., I957. I66, met 
noot GoRE;- Cass. fr. comm., 24 november I966, D., I967, 65;- Cass. fr. comm., 
7 juli I969, D., 1970, I4) een voldoende belang bij de goede afloop van de verbintenissen 
van respectievelijk zijn werkgever, de vennootschap die hij beheert, of nog van de vennoot
schap die door haar echtgenoot wordt beheerd. In sommige gevallen vereist men een 
persoonlijk, determinerend belang (Cass. fr. comm., 24 november I966, gecit.), in andere 
slechts een gewoon persoonlijk belang (Cass. fr., 5 december I967, f.C.P., I969, nr. I5884, 
met noot R. PRIEUR; - Parijs, 27 november I968 en 6 februari I969, geciteerd door 
X. MARIN, in Banque, I969, 503). 

(2) DE PAGE, Traite, VI, nr. 840, biz. 8I4, noot 4· 



22. Nochtans client men te verwijzen naar de terzake geldende 
handelsgebruiken, alsmede naar de doelstelling van de beoogde rechts
figuur (r). Deze gevolgtrekking strookt immers met de noodwendig
heden van het handelskrediet (2). De veiligheid der handelsver
richtingen evenals hun vereenvoudigde afhandeling vereisen dat de 
aanspraken van de schuldeisers niet zouden stranden op excepties van 
deze aard, die in vele gevallen hoofdzakelijk een louter dilatoir karakter 
hebben (3). lmmers, ofwel is de schuldenaar onvermogend - en dan 
ontzegt men het voorrecht van uitwinning zelfs aan de burgerrechte
lijke borg - ofwel was hij wei vermogend, en dan komt het wenselijk 
voor dat de vaststelling van de solvabiliteit van de schuldenaar wordt 
overgelaten aan de rechtsverhoudingen tussen de borg en de schulde
naar. Dit houdt verband met het feit dat in zaken van koophandel, 
de schuldeiser overeenkomsten sluit op grand van het vertrouwen dat 
hij kan stellen in de borg, wiens gegoedheid in de regel niet kan 
worden betwijfeld en zonder dat hij telkenmale gehouden is een 
voorafgaand uitgebreid onderzoek in te stellen omtrent de solva
biliteit van zijn mede-contractant die hem in vele gevallen slechts op 
grand van briefwisseling bekend is. De chequekaart is overigens een 
treffend voorbeeld van deze feitelijke toestand. Daarbij komt nag dat 
de wetgever het voorrecht van uitwinning aan de borg heeft toegekend 
om deze te beschermen tegen zijn al te grate voortvarendheid bij het 
verstrekken van deze vriendendienst : in handelszaken is deze toe
stand sterk verschillend. 

Als commerciele borgtocht client de overeenkomst die uit het 
gebruik van de chequekaart voortspruit, onderscheiden te worden 
van het aval op een afzonderlijke akte. Zelfs indien men het aval op 
een afzonderlijke akte als een, zij het dan cambiale, borgtocht be-

(I) TROPLONG, Du cautionnement (I846), nr. 233; - THALLER-PERCERou, Traite 
elementaire de droit commercial (I922), nr. I054, biz. 645; -HAMEL, in noot onder Cass. 
fr. req., 20 oktober I920, S., I922, I, 20I; - DERRIDA, De Ia solidarite commerciale, Rev. 
trim. dr. comm., I953, 353; - SIGALAs, Le cautionnement en matiere civile, commerciale 
et cambiaire, Aix, I959. nr. I32, biz. I26;- VANRYN, Principes, II, nr. I229, biz. 233;
HAMEL-LAGARDE-}AUFFRET, o.c., nr. I267, biz. 348; - RIPERT, Traite elementaire de droit 
commercial (I948), I, nr. 2185, biz. 8os; - PLANIOL-RIPERT-SAVATIER, Traite pratique de 
droit civil, tweede uitg., XI, nr. I539, biz. 99I;- vgl. : tweede uitg. (1954), VII, nr. I075, 
biz. 440; - LALLEMENT, Rep. Dalloz, Comm., Tw. Cautionnement, nr. 2; - HAMEL, 
Operations de banque, II, biz. 482, nr. 935; - FoURNIER, Le cautionnement solidaire, Rev. 
crit. legis!. et jurisprudence, I886, biz. 695; - anders : Hue, Commentaire theorique et pra
tique du code civil (I899), XII, nr. I96, in fine, biz. 230;- BAUDRY-LACANTINER1E-WAHL, 
Traite theorique et pratique de droit civil (1907), XXIV, nr. I049, biz. 556; - LAURENT, 
Droit Civil, XXVIII, nr. 209, biz. 219. 

(2) Vgl.: TRoPLONG, Du cautionnement, nr. 233, die er op wijst dat in handelszaken 
.,la confiance, le credit, Ia bonne foi doivent etre exuberantes" ; - HAMEL, noot onder 
Cass. fr. req., 20 oktober 1920, S., 1922, I, 201, die de hoofdelijkheid in handelszaken 
steunt op het gemeenschappelijk belang van de schuldeiser, die aldus tot het sluiten van 
de overeenkomst wordt aangezet, en van de schuldenaar, wiens krediet wordt verhoogd; -
anders : L1MPENs, Rev. trim. dr. comm., 1952, biz. 220. 

(3) KLUYSKENS, Contracten, nr. 550, biz. 586. 
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schouwt, beantwoordt deze insteiling aan sterk verschillende recht~
technieken, waarorrder de vormvoorwaarden, voorzien bij bet tweede 
lid e.v. van artikel26 van de chequewet. Anderzijds vindt de verbods
bepaling waarvan sprake in artikel 25, tweede lid aileen toepassing 
op het aval : de extra-cambiale borgtocht behoort tot de materies die 
de Geneefse conferentie buiten de eenvormige wet heeft gelaten. 

23. Omdat zijn verbintenis van bijkomende aard is kan de borg 
niet meer beloven dan hetgeen verschuldigd is door de hoofdschulde
naar, noch zich onder meer bezwarende voorwaarden verbinden. In 
zijn verhouding tot de begunstigde mag de borg derhalve aile excepties 
opwerpen die toekomen aan de trekker of hoofdschuldenaar. Aldus 
zal de bank de vormgebreken die de nietigheid van de cheque voor 
gevolg hebben, aan de begunstigde kunnen tegenstellen, enerzijds in 
haar hoedanigheid van betrokkene, anderzijds in verband met haar 
persoonlijke verbintenis van borg (r). De exceptie die de trekker 
toekomt op grand van de vervalsing van zijn handtekening (2) komt 
vanzelfsprekend oak de borg toe. 

Anderzijds doet de borgtocht een afzonderlijke rechtsband ont
staan tussen de begunstigde en de bank. Deze beantwoordt aan eigen 
rechtsregelen, zowel met betrekking tot zijn draagwijdte als tot zijn 
totstandkoming. In sommige gevailen zal de borg derhalve bet genot 
hebben van verweermiddelen, die aan de hoofdschuldenaar niet 
toekomen. Anderzijds zal zowel de borg als de trekker zich kunnen 
beroepen op de exceptie die gesteund is op bet feit dat de overeen
komst, op grand waarvan de cheque werd uitgegeven, strijdig is met 
de openbare orde of de goede zeden. Doch zelfs indien de trekker 
er niet in slaagt het bestaan van deze exceptie op vlugge en afdoende 
wijze aan te tonen, en hij bijgevolg tot de chequeschuld gehouden 
blijft, zal de borg, onder voorbehoud van zijn bewijslast, nag bet 
verweermiddel met goed gevolg konnen opwerpen (3). Aldus oak bij
voorbeeld zal de borg slechts gehouden zijn tot de sam, die op de 
cheque was vermeld bij zijn uitgifte, terwijl de trekker bet risico van 
tekstveranderingen, die aan zijn fout te wijten zijn, zal moeten dragen. 
T enslotte zal de borg de gebreken kunnen inroepen die kleven aan 
de overeenkomst van borgtocht zelf : gebruik van de chequekaart na 

(1) Vgl. : Brussei, 9 februari 1959, Pas., 1959, II, 186;- voor het avai: zie art. 27, 
tweede lid van de chequewet. 

(2) Vgl. : Gent, 13 november 1969, R. W., 1969-70, rooo, met noot J. RoNsE. 
(3) VANRYN, Principes, II, nr. 1457, biz. 391; -VAN RYN-HEENEN, Controverse 

sur le droit cambiaire, ]. T., 1960, biz. 167; - HEENEN, noot onder Cass., 28 mei 1964, 
R.C.].B., 1965, nr. 3, biz. 378; - FRE:n:ERICQ.-DEBACKER, Traite, X, nr. 97, biz. 249; -
HAMEL-LAGARDE-]AUFFRET, Traite, II, nr. 1364, biz. 455 en geciteerde rechtspraak, evenais 
nr. 1409, biz. 494 en nr. 1412, biz. 497 voor een vergelijking van het Beigische en het 
Franse recht; - Cass. fr. comm., 4 juli 1966, ].C.P., 1967, nr. 15037, met noot L£sCOT. 



het verstrijken van haar geldigheidsduur, oversthrijven van een on
juist chequekaartnummer, manifeste verschillen in de handtekeningen, 
enz. 

Na het verstrijken van de aanbiedingstermijn blijft de cheque 
bestaan doch voorziet de wet dat het herroepingsrecht van de trekker 
effect zal sorteren. Indien de trekker, gebruik makend van deze bij
zondere modaliteit van tenietgaan zijner chequeverbintenis, zichzelf 
bevrijdt, zal oak de borg ontlast zijn. In dit verband moet aangestipt 
worden dat de banken, die chequekaarten hebben uitgegeven, in de 
aanvraagformulieren voorzien dat de trekker afstand doet van zijn 
recht deze cheques te herroepen of verzet aan te tekenen tegen hun 
uitbetaling. Aldus wordt de bank bevrijd van het moeilijke probleem 
met deze instructies rekening te houden, terwijl deze clausule kan 
bijdragen tot het veilig functioneren van het chequekaart mechanisme. 
Aangezien dit beding evenwel in sommige gevallen (bv. een cheque, 
uitgegeven op grond van een vergissing omtrent de identiteit van de 
schuldeiser, of het verschuldigde bedrag) de betrokkene zou vrij
stellen voor diens aansprakelijkheid wegens grove fout, kan de geldig
heid ervan in geval van zware fout betwijfeld worden (r). 

Tenslotte client men nag te wijzen op de regel, vervat in de 
artikelen 2012 en 2036 B.W. en naar luid waarvan de borg zich niet 
kan_beroepen op de excepties, die de schuldenaar persoonlijk betreffen. 
De doctrine is het erover eens dat het hier alleen om de exceptie 
wegens onbekwaamheid gaat (2). Sommige auteurs wijzen er op dat 
deze uitzondering de natuur van de borgtocht verandert : hij die 
zich verbonden heeft tot een vernietigbare verbintenis van een ander, 
is geen borg meer zo hij de relatieve nietigheid ervan niet vermag 
op te werpen (3). Voor de huidige problematiek heeft deze twistvraag 
slechts een zeer geringe betekenis : een cheque, uitgegeven door een 
onbekwame, doet geen chequeverbintenis ontstaan. Vermits de excep
tie de natuur zelf van de schuld raakt, zal de borg deze met goed 
gevolg kunnen inroepen(4). Overigens zal het in de praktijk vrij zelden 
voorkomen dat chequeformulieren en a fortiori chequekaarten, ter 
beschikking van onbekwamen worden gesteld (5). 

Deze enkele voorbeelden illustreren enerzijds het bijkomstig 
karakter, anderzijds de onafhankelijkheid van de chequekaartwaarborg. 

(1) Zie: VASSEUR, M.-MARIN, X., Le cheque (1969), nr. 305, biz. 235. 
(2) DEKKERS, Handboek, II, nr. 1343, biz. 759; -DE PAGE, H., Traite, VI, nr. 86o, 

blz. 842 e.v.; - KLUYSKENS, De contracten, nr. 566, blz. 6oi. 
(3) DE PAGE, H., Traite, VI, nr. 86o, biz. 842; - DEKKERS, R., Handboek, II, 

nr. 1342, blz. 758. 
(4) lndien de onbekwame de handeling zou bevestigen, nadat de oorzaak der onbe

kwaarnheid is weggevallen, zou we! een geldige chequeverbintenis kunnen ontstaan; de 
borgtocht zou alsdan effect kunnen sorteren. 

(5) Bepaalde emittenten van chequekaarten voorzien uitdrukkelijk in hun regle
menten dat chequekaarten alleen zullen worden terhand gesteld aan bekwame personen; -
zie in dit verband : VANRYN, Principes, II, nr. 2994. b!z. 467. 



------ -~~---~~--~-

BESLUIT 

24. De introductie van de chequekaart in het binnenlands beta
lingsverkeer is nog van te recente datum om nu reeds een oordeel te 
kunnen uitspreken omtrent de doelmatigheid van het systeem en de 
bijdrage die de chequekaart verleent tot de bevordering van het giraal 
geld en de diversificatie der betalingstechnieken. Het staat vast dat de 
chequekaart een ruime bijval heeft gekend en dit zowel vanwege het 
publiek als vanwege de handelaars, wiens terughoudendheid voor 
betalingen per cheque op onbetwistbare wijze is afgenomen. Ook 
stelt men vast dat de veralgemening der betalingen per cheque het 
vertrouwen in dit betalingsinstrument ten goede is gekomen, zodat 
het gebruik van de chequekaart in vele gevallen zelfs overbodig is 
geworden. De vrees die sommigen hebben uitgedrukt, als zou de 
chequekaart een nadelige invloed uitoefenen op de betalingen per 
cheque, vermits twee soorten cheques in omloop zouden zijn, is 
derhalve niet gegrond bevonden. Anderzijds heeft de chequekaart 
zich ontwikkeld naast en buiten de kredietkaart : sommigen menen 
dat het hier slechts een overgangsstadium betreft naar een veral
gemening der kredietkaart, terwijl anderen reeds verwijzen naar de 
checkless society. Indien het hier toekomstdromen betreft, client men 
er op te wijzen dat het onderscheiden intrumenten betreft, zowel op 
het juridisch als op het sociologische vlak. Het automatisch krediet, 
dat sommige banken aan hun rekeninghouders toekennen, maakt van 
de chequekaart geen kredietkaart : het betreft slechts een wijziging in 
de vereiste der provisie, niet in het mechanisme zelf. 

Op het juridische vlak vertoont de chequekaart enkele bijzonder
heden, die in het kader van deze studie worden onderzocht. Nadat 
sommige andere verklaringen worden verworpen, komt men tot het 
besluit dat hier twee rechtstechnieken aangewend worden: de cheque 
en de borgtocht. De chequekaart blijkt een aanbod van borgtocht in 
te houden : dit schijnt men te moeten afleiden uit de verklaringen 
die op de kaart zelf voorkomen, evenals uit de documenten en publi
citaire geschriften, waarbij de chequekaart wordt voorgesteld en toe
gelicht. Deze borgtocht heeft als voorwerp de chequeverbintenis, die 
de trekker onderschrijft naar aanleiding van de uitgifte van de cheque: 
de geldigheid ervan zal dus nauw samenhangen met de geldigheid van 
de hoofdschuld. Vermits het een handelsrechtelijke borgtocht betreft 
zijn ook de soepeler bewijsregelen van het handelsrecht van toepassing, 
terwijl de borg het voorrecht van uitwinning niet zou kunnen in
roepen. 

Aldus werd het algemeen kader geschetst binnen hetwelk de 
chequekaart kan worden gesitueerd. In het Iicht van deze verklaring 
kan men enerzijds enkele hoofdkenmerken aanduiden, anderzijds 
enkele punten van kritiek naar voor brengen. 



De chequekaart verleent in de· eerste plaats een waarbotg met 
betrekking tot de goede afloop van een geldige chequeschuld. Noch
tans, en hiermede verband houdend client onderstreept te worden dat, 
behoudens de geringe kasfaciliteit, het chequekaartmechanisme geen 
wijziging brengt aan de dwingende voorschriften terzake voorafgaand 
en toereikend fonds. In de praktijk evenwel zullen de strafrechtelijke 
gevolgen slechts intreden op aangifte van de bank die de cheque heeft 
betaald. Verder brengt de chequekaart nagenoeg geen wijziging in de 
risicoregeling in verband met cheques. Teneinde het mechanisme 
nochtans op een vlotte wijze te laten functioneren, werd enerzijds in 
een passende verzekering voorzien, anderzijds bedongen dat de trekker 
deze cheques niet zal herroepen noch intrekken. Weliswaar moet 
worden toegegeven dat de formaliteiten, opgelegd naar aanleiding van 
het gebruik van de kaart, als het ware een ingebouwd veiligheids
mechanisme bevatten. 

Indien het de bedoeling van de emitterende banken is geweest 
om een waarborg te verstrekken in verband met de goede afloop van 
deze cheques, zonder zich echter te verbinden tot elke uitbetaling van 
welk danige cheques ook, met inbegrip der vervalste of gestolen 
cheques, kan men slechts betreuren dat deze bedoeling niet steeds 
op duidelijke wijze tot uiting werd gebracht. Overigens vertoont het 
chequekaart-mechanisme meerdere andere onduidelijkheden : aldus 
bestaat verwarring omtrent de juiste draagwijdte van de rechten of 
verplichtingen, die uit de chequekaart voortvloeien, evenals omtrent 
de juiste betekenis der bedragen van Io.ooo F (waarborg) en zs.ooo F 
(kasfaciliteit), het juridisch statuut van ongedekte cheques, het aldan 
niet bestaan van een overeenkomst tussen de bank en de handelaars 
en hun daaruit voortvloeiende verplichting deze cheques in ontvangst 
te nemen, enz. Men mag dan ook de hoop uitspreken dat de rechten 
en plichten van partijen op een duidelijker wijze zouden worden 
omschreven. 

SOMMAIRE 
LA CARTE-CHEQUE EN BELGIQUE 

La carte de cheque est le document que la plupart des banques belges, ainsi 
que certaines institutions publiques de credit. mettent a la disposition de leurs 
clients, titulaires de comptes sur lesquels des cheques peuvent etre tires et que 
ces clients peuvent presenter aux beneficaires des cheques de telle sorte que ces 
derniers, a pres l'accomplissement de certaines formalites, puissent etre consideres 
comme garantis. 

Les principales caracteristiques de la carte de cheque sont analysees dans 
une premiere partie. L'accent y est mis sur les modalites d'utilisation de la carte, 
ainsi que sur la formulation juridique de la garantie susvisee. 

La seconde partie contient un essai d'interpretation de ce document. Cette 
interpretation devra tenir compte des objectifs que ces institutions financieres 
veulent atteindre ainsi que de la formulation de I' obligation de garantie. 
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Le droit du cheque ne peut fournir une explication. La carte de cheque ne 
donne naissance ni a une acceptation, ni a una val, ni a un visa ou une certification .. 

Un auteur a propose d'analyser la carte de cheque comme contenant un 
abandon du recours cambiaire du tire contre le beneficiaire du cheque. Toutefois, 
selon cette interpretation, le beneficiaire du cheque ne disposerait d'aucune 
certitude quant au paiement. Cette interpretation est par ailleurs contraire a 
l'enonce des obligations de Ia societe emettrice de Ia carte. 

Enfin, i1 est propose d'analyser la carte de cheque comme une offre d'un 
contrat de cautionnement. La formation de ce contrat, ainsi que sa portee sont 
analysees en detail. Certaines consequences de cette interpretation sont mises 
en lumiere, notamment en ce qui concerne l'opposabilite des exceptions dans 
le chef du tire, qui peuvent decouler soit du cheque, soit du cautionnement. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Dm ScHECKKARTE IN BELGIEN 

Die Scheckkarte ist ein Dokument, daB von der Mehrheit der Belgischen 
Banken, so wie von manchen offentlichen Krediteinrichtungen ihren Konto
inhabern zurVerfUgung gestellt wird, damit diese sie anwenden konnen anlaf3lich 
der Ausgabe von Schecks, so daB, nach Erfiillung von bestimmten Formalitaten, 
diese Schecks als garantiert betrachtet werden konnen. 

lm ersten Abschnitt dieser Studie wird den besondersten Merkmalen der 
Scheckkarte die Aufmerksamkeit gewidmet; es wird dabei besonders die An
wendungsweise des Dokuments betont, ebenso wie die Formulierung der vor
erwahnten Garantie. 

In einem zweiten Abschnitt wird eine Erklarung fur dieses Instrument 
ges1,1cht. Es werden dabei sowohl der von den emittierenden Einrichtungen 
beabsichtigte Zweck, als auch die Formulierung der Vereinbarung, bertick
sichtigt. 

Das Scheckrecht gibt indes keine ausreichende Erklarung. Noch die An
nahme, noch die WechselbUrgschaft, noch das Visum oder die Zertifierung 
verschaffen einige Erklarung fUr diese Btirgschaft fUr ein gutes Ergebnis. 

Ein Autor hat gemeint, die Scheckkarte enthalte seitens der Bank den 
Verzicht auf RegreBrechte dem lndossant gegenUber. Dieser ErkHirung nach 
bekommt der lnhaber gleichwohl keine Bezahlungssicherheit. Dbrigens ist diese 
Erklarungsweise mit dem angewendeten Wortlaut strittig. 

SchlieBlich wird vorgeschlagen die Scheckkarte zu qualifizieren als ein 
Btirgschaftsangebot. Besondere Aufmerksamkeit wird der Weise in der die 
Vereinbarung zu stande kommt, andererseits derer Tragweite gewidmet. 

Einige andere SchluBfolgerungen dieser Qualifikation werden ins Licht 
gestellt. 

SUMMARY 

CHECK CARDS IN BELGIUM 

Recently the majority of Belgian banks and two public financial institutions 
have issued check cards to client entitled to draw checks on accounts they keep 
with them. The holder of the check card may use his card on drawing his checks. 
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After certain formalities will have been complied with, the issuer of the card, 
which also acts as drawee of the check, will consider the check to be guaranteed. 
Check cards should be clearly distinguished from other similar instruments as 
retail cards, used by department stores, or credit cards. 

In a first part of this study the main features of the check cards which have 
been used in Belgium, are described. The way check cards are used and the 
wording of the guaranty clause are particularly stressed. 

A second part analyses possible qualifications of these instruments within 
Belgian law. In this respect, one has to bear in mind not only the wording of 
the guarantee, but also the pursued goals. No valid explanation can be found in 
check law. One should notice that Belgian check law is quite different frorh 
Anglo-Saxon law in this respect. Acceptance or guaranty by the drawee are 
invalid; neither certification nor visa enable the holder to sue the drawee. 

One author has proposed to analyse the guaranty as the renunciation by 
the drawee of his rights of recourse against the holder, indorser of the check. 
However according to this explanation the holder would not have a direct right 
of action against the drawee. Moreover, this analysis is inconsistent with the 
wording of the gauranty clause. 

Finally it is proposed to qualify the check card as containing an offer of a 
contract of guaranty. Special attention is drawn to the formation of this contract 
and to the extent of the drawee's duty to pay. On the basis of this analysis a 
number of further consequences are put forward. 
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