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In dit artikel worden uitsluitend enkele recente ontwikkelingen onderzocht 
betreffende : 

de financiele instellingen in ons land; 
- de juridische techniek van de financiele verrichtingen. 

HOOFDSTUK 1 

DE FINANCIELE INSTELLINGEN 

A. De Nationale Bank van Belgie 

De Nationale Bank beschikt over aanzienlijke bevoegdheden in het kader 
van het monetair en kredietbeleid ( 1). In dit verband hebben zich de laatste 
jaren enkele interessante ontwikkelingen voorgedaan. 

1. AANBEVELINGEN 

Hoofdstuk I van de wet van 28 december 1973 betreffende de budgettaire 
voorstellen 1973-1974 (2) kent aan de Nationale Bank uitdrukkelijke 
bevoegdheden toe inzake het monetair beleid. De Nationale Bank mag 
aldus, om monetaire redenen, aan praktisch aile financiele instellingen 
van de particuliere en de openbare sector aanbevelingen doen aangaande 
de verhoudingen die toe te passen zijn tussen hun actieve en passieve 
balansstructuren of zekere bestanddelen ervan, alsook betreffende de 
beperkingen die aan zekere van die bestanddelen moeten worden opge
legd, het vormen van speciale deposito's en het vaststellen van maximum
percentages. Vooraleer deze aanbevelingen te verstrekken, moet deNa
tionale Bank het voorafgaand akkoord van de bevoegde Minister(s) be
komen alsook de betrokken financiele instellingen raadplegen. In een 

(1) Zie: Tijdschrift van de Nationale Bank van Belgie, mei 1972; LEBRUN, J., Le cadre juridique de 
la politique monetaire et du credit, Ann. Droit, 1977, 373 e.v.; ROBART, R.,Evolutie van de rol der 
instrumenten van de monetaire politiek in Belgie, Rev. Banque, 1972, 334; HEENEN, BRUYNEEL en 
VAN OVERBROEK, Droit Bancaire et Boursier-Belgique, Jura Europae, nr. 20.63.2 e.v.; VANDE
PUTTE, R., Het monetair beleid in Belgie, Liber Amicorum F. COLUN, 1972, 221 e.v. 
(2) Staatsbl., 29 december 1973. 
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tweede stadium kan, met de medewerking van de bevoegde voogdij- of 
controle-organen, of gewoonlijk van allebei, aan deze aanbevelingen 
bindende kracht worden verleend, en aan de leiders van die financiele 
instellingen die zich niet aan de bindend verklaarde aanbeveling zouden 
houden, kunnen strafsancties worden opgelegd(3). Sedertdien werden 
geregeld aanbevelingen gericht aan financiele instellingen (incl. levens
verzekeringsondernemingen) van de particuliere en van de openbare sec
tor ( 4). Sommige aanbevelingen werden bindend gemaakt, bij besluit van 
de Bankcommissie, goedgekeurd bij Ministerieel Besluit(5). 
Reeds lang v66r de inwerkingtreding van de wet van 28 december 1973 
had de Nationale Bank, zonder uitdrukkelijke wettelijke basis, tot de 
financiele instellingen oproepen gericht om hen aan te zetten zich, in het 
kader van het monetair beleid, een bepaalde discipline op te leggen. 
De nieuwe wet wil evenwel de bestaande informele procedures aanvullen, 
door middel van aanbevelingen die verstrekt worden krachtens een uit
drukkelijke wetsbepaling, en die aldus een officieel karakter verwerven. 
Einde oktober 1978 heeft de Nationale Bank, met instemming van de 
Minister van Financien en na raadpleging van de Belgische V ereniging der 
Banken, aan de banken een uitgebreide aanbeveling gericht betreffende de 
monetaire maatregelen die vereist waren om het hoofd te bieden aan de 
spanningen op de wisselmarkt en de krapte op de geldmarkt(6). Deze 
maatregelen bestonden uit drie hoofdlijnen: een verhoging van de speciale 
rentetarieven van de Nationale Bank, een ,bevriezing" van de por
tefeuille ,overheidsfondsen" van de financiele instellingen en een om
lijsting (in feite een beperking) van de kortlopende kredieten aan de 
bedrijven. 

2. HERDISCONTO-PLAFOND 

In 1977 heeft de Nationale Bank het stelsel van de herdisconto-plafonds 
hervormd (7). 
Als , , bankier van de bank en'' moet de N ationale Bank onder meer tot hun 
liquiditeit bijdragen; dit gebeurt vooral door het herdisconto van han
delswissels. 

(3) Zie: BRISE, J.P., De aanbevelingen van de Nationale Bank van Belgie inzake geldpolitiek, Rev. 
Banque, 1975, 124 e.v. 
(4) Deze aanbevelingen worden gepubliceerd in ,het Tijdschrift van de Nationale Bank. 
(5) Zie bijv. het M.B. van 20 februari 1975, Staatsbl., 27 mei 1975. 
(6) Deze krapte veroorzaakte overigens een verhoging van de rentevoeten voor kortlopende kredieten 
(inz. disconto-, accept- en kaskredieten). 
(7) Zie: Tijdschrift van de Nationale Bank van Belgie, 1977, 21 e.v.; Herdiscontoplafonds en 
discontopolitiek, Weekberichten van de Kredietbank, 29 september 1978; REuss, La politique 
d'escompte de Ia Banque Nationale de Belgique, Rev. Banque, 1974, 830 e.v. 
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De Nationale Bank moet bovendien deelnemen aan de uitvoering van het 
monetair beleid, met name door een bei:nvloeding van de kredietverlening 
aan bedrijven en particulieren. Ze kan aldus de kredietvraag bei:nvloeden 
door een wijziging van haar officiele rentetarieven, zoals de discontovoet. 
Ook op het kredietaanbod kan zij een actie voeren, ofwel rechtstreeks door 
bijv. een kredietbegrenzing, ofwel onrechtstreeks door de financiele in
stellingen te bei:nvloeden in het volume van hun kredietverlening; tot deze 
indirecte instrumenten behoren de verplichte reservecoefficienten, voor
schriften omtrent de belegging in overheidsfondsen, alsmede de herdis
contoplafonds (8). 
Tot 1969 stelde de Nationale Bank geen formele grenzen aan het volume 
herdiscontoverrichtingen van de banken. 
Per bank paste zij wel officieuze, vertrouwelijke normen, toe, waarbij de 
grensbedragen werden ingegeven door solvabiliteitsoverwegingen. Dit 
had geen restrictieve invloed op de liquiditeit van de banken(9). Op 1 mei 
1969 werden formele herdisconto- en visumplafonds(lO) ingevoerd om, 
langs de bankliquiditeit om, een rechtstreekse kwantitatieve invloed op de 
economie uit te oefenen. Voor elke bank werd door het plafond een limiet 
gesteld aan het herfinancieringsberoep dat zij kon doen ofwel rechtstreeks 
op de Nationale Bank ofwel onrechtstreeks op het Herdisconterings- en 
waarborginstituut. 
Tot 1977 werd de herdiscontolimiet van elke bank vastgesteld als een 
bepaald, veranderlijk percentage van het gemiddelde bedrag gedurende de 
voorbije twaalf maanden van de werkmiddelen in B .F. Geleidelijk werd 
dit plafond ingekrompen ( 16% van de werkmiddelen bij de aanvang; 4% 
in 1974), hetgeen een kostprijsverhogend effect had op de herfinancie
ringsactiviteit van de banken, vermits het papier dat binnen het plafond 
geherfinancierd wordt omwille van zijn kwaliteit en liquiditeit het gun
stigste tarief geniet. 

(H) Voor cen algemeen overzicht, zie: SCHRANS, Financieel Recht, 10 e.v. 
(9) Het gezamenlijke officieuse plafond bedroeg toen ongeveer I 00 miljard BF, tegen 64 miljard per 
einde 1977. 
(10) Sinds 1945 verleende de Nationale Bank een visum, op wissels ter vertegenwoordiging van de 
buitenlandse handel, waarbij zij de formele verbintenis aanging het geviseerde papier in disconto te 
nemen als de resterende looptijd niet meer dan 120 dagen bedroeg. Het visum-stelsel werd in 1974 
afgeschaft, en vervangen door het stelsel van certificatie voor accepten ter vertegenwoordiging van in
en uitvoerverrichtingen. De certificatie betekent dat dit papier, wat de vormvoorwaarden betreft, bij 
de Nationale Bank disconteerbaar is, doch de Nationale Bank verbindt zich geenszins effectief te 
verdisconteren. Dit wordt op het ogenblik van de aanbieding bepaald door de ruimte die er nog op het 
herdiscontoplafond overblijft. 
Raadpleeg ook: HERMANT, Role de Ia Banque Nationale dans le financement des exportations. 
Evolution recente du systeme de visa et de certification des acceptations bancaires et commerciales, 
Rev. Banque, 1974, 133 e.v. 
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In 1977 werd het stelsel gewijzigd methet oog op een betere verdeling van 
het globale herdiscontocontingent over de verschillende financiele instel
lingen. 
De nieuwe criteria tot bepaling van de individuele plafonds zijn thans 
afgestemd op de elementen die concreet het ber<;Jep op die plafonds 
bepalen. Aldus gaat de Nationale Bank ervan uit dat de herdiscontopla
fonds in de eerste plaats gebruikt worden voor het dekken van toevallige of 
seizoenbehoeften aan kasmiddelen; deze behoeften kunnen ontstaan door 
terugtrekking van deposito's op korte termijn of door krsdietopneming. 
De Nationale Bank zal voortaan de deposito's in B.F. op minder dan een 
jaar en de niet gebruikte marges van geopende kortlopende kredieten in 
aanmerking nemen. 
Op onze financif~le markt is ook het gebruik ontstaan een gedeelte van de 
opgenomen kredieten door middel van herdisconto te financieren. Deze 
kredieten zal de Nationale Bank voortaan als tweede criterium in aanmer
king nemen. 
De toegepaste percentages op elk van de in aanmerking genomen elemen
ten zijn als volgt: 

Berekeningselementen der herdi,scontoplafonds en de da(lrop toegepaste 
percentages 

Maandgemiddelde van de deposito's op gewone boekjes 1,3% 

Maandgemiddelde van de andere deposito's van de clH~nteel, in Belgische 
frank en op minder dan een jaar 2,5% 

Kwartaalgemiddelde van de niet-opgenomen bedragen van de kort-
lopende kredieten (maximum een jaar) die werden toegestaan (11) 3,3% 

Kwartaalgemiddelde van de opgenomen bedragen der kredieten aan be-
drijven en particulieren toegestaan(ll) 

op korte termijn (maximum een jaar) 

op lange termijn (meer dan een jaar) 

5,3% 

0,6% 

Het nieuwe stelsel wordt toegepast op alle financiele instellingen die over 
een herdiscontoplafond beschikken. De individuele plafonds worden in 
principe viermaal per jaar herberekend op grond van de gemiddelde 
uitstaande bedragen van iedere instelling voor de periode van 12 maanden 
die verstrijkt met het kalenderkwartaal dat elk van de vier herberekenings
data voorafgaat. 

(11) Te weten: disconto-, voorschot- en promessekredieten (de investerings- en hypotheekkredieten 
inbegrepen) in Belgische frank en in buitanlandse valuta die een financiele instelling aanvankelijk 
toestond ofwel aan bedrijven en particulieren ofwel aan het buitenland, met uitsluiting echter van de 
voorschot- en promessekredieten in vreemde valuta aan het buitenland. 
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DeN ationale Bank kan elk van de vermelde percentages wijzigen telkens 
zij dit voor haar monetair beleid wenselijk acht. 
De hervorming van 1977 verschaft aan de Nationale Bank een uitgebreider 
instrument om uit het oogpunt van het monetair beleid selectief te kunnen 
optreden. De hervorming heeft evenwel tot gevolg dat de particuliere 
banken voortaan in hun thesauriebeleid met een grotere onzekerheid 
zullen moeten afrekenen. Bovendien zijn de looptijden die de Nationale 
Bank voor de certificatie van importaccepten aanvaardt nog steeds discre
tionair. Ook is het de vraag of de verzekering van de liquiditeit van de 
banken niet teveel op de achtergrond komt: de uiteindelijke herfinancie
ringsmogelijkheden bij veralgemeende geldmarktkrapte zijn tegenover 
vroeger aanzienlijk verminderd(12). 

B. Het statuut van de particuliere banken 

1. DE ,MAMMOET-WET" VAN 30 JUNI 1975 

Totnogtoe was het wettelijk statuut van de depositobanken in hoofdzaak 
geregeld door het K.B. nr. 185 van 9 juli 1935 (13). Dit statuut werd 
aanzienlijk gewijzigd door de wet van 30 juni 1975 ,betreffende het 
statuut van de banken, de private spaarkassen en bepaalde andere finan
ciele instellingen" (14). 
Een herziening van financiele wetgeving was noodzakelijk geworden o. a. 
ingevolge de zg. ,branchevervaging" tussen de verschillende soorten 
financiele instellingen ( 15). 
Aan de grondslagen van het K.B. van 1935 werd evenwel niet geraakt. De 
,gemengde bank" blijft verboden. De bevoegdheden van de Bank
commissie worden bevestigd en uitgebreid. 
De wet van 30 juni 1975 beoogt in hoofdzaak de werking van de banken, 
de private spaarkassen en andere gelijkaardige financiele instellingen te 
harmoniseren. 

(12) Weekberichten van de Kredietbank, o.c., 5. Vooreen algemen bespreking, zie: GoDEAUX,Les 
banques et La politique momitaire, Liber Amicorum F. COLUN, Brussel, 1972, 119 e.v. 

(13) Over dit statuut, Raadpleeg: SclllLTZ, Handboek vanfinanciele wetgeving, 1974, 140 e.v. 

(14) Staatsbl., 2 augustus 197 5. Over deze wet, zie: DE CLERCQ, W., De wet betreffende het statuut 
van de banken, de private spaarkassen en bepaalde anderefinanciele instellingen, R. W., 1975-1976, 
833 (Franse tekst:Rev. Banque, 1975, 442); BRUYNEEL, A.,La loi du 30juin 1975: ,Mammouth", 
Souris ou pot-pourri?, J.T., 1975, 649; CousY, H.,De wet van 30juni 1975 betreffende het statuut 
van de banken, de private spaarkassen en bepaalde anderefinanciele instellingen, R. W., 1975-1976, 
1387; WYMEERSCH, E., Elementen ter situering van de wet van 30 juni 1975 betreffende het statuut 
van de banken, de private spaarkassen en bepaalde andere financiiile instellingen, Rev. Banque, 
1977, 553 e.v. 
(15) Raadpleeg ook: Branchevervaging in definanciele sector, Weekberichten van de Kredietbank, 
19 mei 1978. 
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Ten einde de beleggers beter te beschermen, wordt bovendien de controle 
verscherpt en uitgebreid over andere financiele instellingen. 

a. Handelsvennootschappen; minimumkapitaal 

Banken moeten zich laten inschrijven bij de Bankcommissie, en aileen 
aldus ingeschreven banken mogen de bewoording , ,bank'' gebruiken. De 
Bankcommissie mag de inschrijving weigeren van een financiele onder
neming die niet aan de vereisten van het wettelijk bankstatuut 
beantwoordt(16). Sedert de wet van 30 juni 1975 moet de bank opgericht 
worden in de vorm van een handelsvennootschap; deze regel bevestigt 
een feitelijke toestand, daar banken, door natuurlijke personen 
geexploiteerd, in werkelijkheid niet meer bestonden. Anderzijds mogen 
thans ook cooperatieve vennootschappen een bankactiviteit uitoefenen, 
o.a. omdat ook spaarkassen, die deze juridische vorm hebben aangeno
men, bestaan en toelaatbaar zijn, en omdat (zelfs al hebben deze ven
nootschappen een veranderlijk kapitaal) de wettelijke regeling (bijv. mi
nimum maatschappelijk fonds, solvabiliteitsregels, enz.) ook voor hen 
geldt(l7). 
De banken moeten beschikken over een minimum eigen kapitaal van 50 
miljoen B.F., dat geheel volstort moet zijn. 

b. De autonomie van de bankfunctie wordt door de wet van 30 juni 1975 
bevestigd (art. 69). Reeds op 1 februari 1974 was in die zin een ,proto
col'' ondertekend tussen de Bankcommissie en de voornaamste particu
liere banken en financiele vennootschappen die in deze banken een be
langrijke participatie bezitten(18). Het beleid van de bankactiviteit mag 
aan een directiecomite worden toevertrouwd en buiten elke inmenging van 
de Raad van Beheer worden uitgeoefend. In de banken (en de private 
spaarkassen) opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap, 
mogen de statu ten de raad van beheer toelaten zijn bevoegdheden (19), 
geheel of gedeeltelijk, over te dragen aan een in zijn schoot gevormd 
directiecomite. Deze overdracht mag evenwel geen betrekking hebben op 
de vaststelling van de algemene politiek van de bank en zij mag evenmin 
de handelingen bevatten die aan de raad van beheer zijn voorbehouden 
door de vennootschapswetgeving (20). 

(16) Op 10 januari 1978 waien 63 Belgische banken en 24 vreemde banken ingeschreven. 
(17) Een P.V.B.A. mag geen verzekering, kapitalisatie noch spaarverrichtingen tot doel hebben; ze 
mag wel een bank zijn. Zie: FREDERICQ, Handboek, IT, 2e uitg., 1978, 18-19. 
(18) Jaarverslag Bankcommissie, 1973-1974; zie: SCHRANS, Financieel Recht, 58 e.v. 
(19) Zie art. 54, eerste lid, van de Vennootschapswet. 
(20) Zie oak Jaarverslag van de Bankcommissie 1976-1977, 30 e.v. 
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c. Mededeling van inlichtingen 

De banken moeten inlichtingen mededelen aan de Nationale Bank en aan 
de Bankcommissie. Vroeger gold dit reeds voor bepaalde kredieten en 
leningen die zij aan hun klienten hadden toegestaan. Sedert de wet van 
1975 wordt de verplichting uitgebreid tot de schuldvorderingen en ver
haalrechten op financiele instellingen alsmede de bedragen die uit hoofde 
van termijnverrichtingen op deviezen te ontvangen of te leveren zijn (21). 
Deze inlichtingen worden overgemaakt aan de risicocentrale van de N a
tionale Bank(22), alsmede aan de financiele tussenpersonen in Belgie en 
aan buitenlandse overheden die banken en overige financiele instellingen 
controleren (23). 

d. Structuurcoefficienten 

Om de deponenten te beschermen tegen eventuele insolventie van de 
banken, moeten deze structuurcoefficienten naleven, die door de Bank
commissie worden vastgesteld, bij reglement, genomen op advies van de 
Nationale Bank, en onderworpen aan de goedkeuring van de Ministers van 
Financien en van Economische Zaken, na raadpleging van de banken, 
door hun beroepsvereniging (de Belgische Vereniging der Banken) ver
tegenwoordigd. 
Deze coefficienten moeten ertoe strekken dat een gezond evenwicht 
bestaat tussen de geldmiddelen, die bij de onderneming beschikbaar zijn, 
en het globaal bedrag van haar verbintenissen (24). 
Op grond van de wet van 30 juni 1975 mag de Bankcommissie de 
verhoudingen bepalen die moeten worden nageleefd: 
a) tussen, enerzijds, sommige van hun activa en verhaalrechten en an

derzijds, al hun passiva en verbintenissen of een deel daarvan; 
b) tussen, enerzijds, hun eigen vermogen en, anderzijds, hun passiva en 

verbintenissen of een deel daarvan, dan wei al hun activa en verhaa1-
rechten of een deel daarvan; 

c) tussen, enerzijds, hun eigen vermogen, en anderzijds het bedrag van 
hun activa en verhaalrechten op een bepaalde onderneming of op eeil 
groep geaffilieerde ondernemingen die in feite een enkel risico vor
men; 

(21) Deze nieuwe wette1ijke verplichting is een gevo1g van ,wisselincidenten" die zich in 1974 
voordeden. 
(22) K.B. nr. 43 van 9 oktober 1967. 
(23) Zie ook een ontwerp van richtlijn van de E.G. over de samenwerking inzake het centraliseren van 
de kredietrisico's (Publ. E.G., nr. C 12/7 van 17 januari 1975). 
(24) Zie ookhet M.B. van 7 augustus 1972 tot goedkeuring van het Bes1uit van de Bankcommissie 
houdende het reglement betreffende het eigen vermogen (van de banken), Staatsbl., 12 augustus 
1972. 
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d) tussen de tegoeden in deviezen ,a contant" en op termijn, enerzijds, 
de verbintenissen in deviezen , ,a contant'' en op termijn, anderzijds, 
eventueel per muntsoort en volgens hun respectieve vervaldagen, of 
tussen sommige van die tegoeden en verbintenissen. 

Haar bevoegdheden inzake het bepalen van structuurcoefficienten inter
preteert de Bankcommissie als volgt: 
, ,De coefficienten die bepaald kunnen worden inzake soliditeit van de 
ondernemingen- dus los van de monetaire politiek waarvoor de wet van 
28 december 1973 geldt- zullen in de toekomst ruimer zijn. Het zal 
onder meer de bedoeling kunnen zijn bij te dragen tot het veiligstellen van 
de liquiditeit en van de solvabiliteit van de banken, een overdreven 
concentratie te voorkomen van risico's op een debiteur of op eeri groep 
debiteurs, die, ingevolge affiliatiebanden in feite een enkele groep vor
men, of te ageren op de verrichtingen en posities in deviezen met bet oog 
op een beperking ervan'' (25). 
Ook de techniek voor het bepalen van de structuurcoefficienten wordt 
gediversifieerd. De Bankcommissie zal te werk kunnen gaan door het 
bepalen van verhoudingen, door beperking van variaties en door invoering 
van absolute grenzen. Ze zal de coefficienten bovendien kunnen toepassen 
op de geconsolideerde staat van de onderneming, haar filialen en subfi-
ltalen:(26t ----- ------- -- ---

e. Deelneming in andere vennootschappen 

Om de scheiding tussen de depositobanken en de zg. ,,zakenbanken'' (27) 
te handhaven, mag het actief van de banken in principe geen participaties 
bevatten in andere vennootschappen(28). Op deze regel bestaan enkele 
uitzonderingen(29), die nog werden uitgebreid door de wet van 30 juni 
1975 (art. 43). Voortaan mogen de banken: 

participaties bezitten in kredietinstellingen door of krachtens de wet 
opgericht, in spaarkassen en in andere banken; 
aandelen bezitten in andere vennootschappen wanneer, per post, de 
waarde ervan en het er aan verbonden stemrecht de quotiteiten niet 
overtreffen die bepaald worden door een op advies van de Bank
commissie getroffen K.B. 

(25) Jaarverslag, 1974-1975, 19. 

(26) FREDERICQ, o.c., 24. Betreffende het reglement op het eigen vermogen van de banken, zie het 
Jaarverslag van de Bankcommissie, 1976-1977, 25 e.v. 
(27) Voor de typische activiteiten van de ,zakenbanken" (,merchant Banks"), zie bijv.: PERRY, 
The elements of Banking, Londen 1975, 62 e.v. 
(28) Zie: FREDERICQ, o.c., 25 e.v. Voor een algemeen overzicht, raadpleeg: lMMENGA, Deelnemin
gen van banken in andere bedrijfstakken, Commissie Eur. Gem., Serie Concurrentie- Harmonisatie 
van wetgevingen, nr. 25, 1975. 
(29) Zie o.a. de wet van 3 mei 1967, Staatsbl., 20 mei 1967, alsmede: SMETS, F.A.,La loi du3 mai 
1967 modifiant le statut bancaire en Belgique, Rev. Banque, 1967, 631. 
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f. Bankcommissie 

De banken zijn sedert 1935 onderworpen aan de controle van de Bank
commissie (30). 
1 °) In principe is de B ankcommissie niet bevoegd inzake belastingsaan

gelegenheden. Op deze principii:~le regel voert de wet van 30 juni 197 5 
een belangrijke uitzondering in: ingeval de Bankcommissie er kennis 
van heeft dat een bank, een private spaarkas of andere financiele 
instellingen die aan haar toezicht zijn onderworpen, een ,bijzonder 
mechanisme'' hebben ingesteld dat tot doel of tot uitwerking heeft de 
belastingsontduiking door derden te bevorderen, dan moet de Bank
commissie de betrokken onderneming aanmanen de toestand recht te 
zetten; gebeurt dat niet, dan kan zij de activiteiten van de onderne
ming opschorten. 
Dit voorschrift werd ingevoerd nadat een gerechtelijk onderzoek in 
1975 had uitgewezen dat sommige banken de belastingsontduiking 
door derden in de hand werkten door onregelmatige overdrachten·van 
fondsen naar het buitenland. 
Wat met een ,bijzonder mechanisme" wordt bedoeld, is niet zeer 
helder. De zg. ,fiscale kredieten" kunnen wellicht ter illustratie 
aangehaald worden: er zou bijv. een ,bijzonder mechanisme" kun
nen zijn wanneer door een financiele instelling in de akte van toeken
ning of verhoging van een krediet, of van een kredietopening, geen 
melding wordt gemaakt van de waarborgen (of van al de waarborgen) 
waarmee ze in feite heeft rekening gehouden bij haar beslissing tot 
toekenning of verhoging van het krediet of tot kredietopening. Van de 
aangeboden waarborgen wordt geen melding gemaakt, omdat ze bij 
de fiscus niet bekend zijn. In een dergelijk , ,fiscaal krediet'' worden 
de kredietlasten bij de belastingsadministratie aangegeven terwijl de 
ink omens- of vermogensbestanddelen die het krediet waarborgen niet 
worden aangegeven. Indien dit gebeurt met medeweten van de kre
dietinstelling, is er wellicht een , ,bijzonder mechanisme'' aanwezig, 
in de zin van artikel 53 van de wet van 30 juni 197 5 (31). 
Men denke ook aan incasso van coupons in het buitenland zonder 
inhouding van de roerende voorheffing. 

2°) De wet van 30 juni 1975 heeft de controlebevoegdheid van de Bank
commissie uitgebreid(32). Ze heeft thans het recht (wat vroeger het 

(30) PONLOT, D., Le statut Legal des banques et le controle des emissions de titres et valeurs, 1969 ; 
f'REDERICQ, o.c., 33 e.v. 
(31) Zie ookJaarverslagen Bankcommissie, 1975-1976, 46 e.v.; 1976-1977, 64 e.v. 
(32) De uitbreiding van de controlebevoegdheid gaat gepaard met een toenemende aansprakelijkheid 
tegenover degenen die, ingevolge een ontoereikende controle, schade zouden hebben gel eden; zie: 
Cass., 9 oktober 1975, Pas., 1976, I, !63 (het ging hier om de Beurscommissie, doch dezelfde 
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geval niet was) inlichtingen te vragen en zich elke informatie te doen 
voorleggen over de organisatie, de werking en de verrichtingen van de 
Bank. Ze mag tevens in bepaalde gevallen tot onderzoeken overgaan 
en expertises verrichten en, zonder verplaatsing, kennis nenien van 
elk document van de bank of in haar bezit. 
Bij inbreuk op de bankwetgeving, of wanneer het beheer of de 
financiele toestand van de bank niet voldoende waarborgen bieden 
voor de goede afloop van haar verbintenissen, of nog, wanneer de 
administratieve of boekhoudkundige organisatie van de bank of haar 
interne controle ernstige leemten vertoont, kan de Bankcommissie 
vrijwarings- of rechtzettingsmaatregelen nemen, bijv. : het aanstellen 
van een speciale commissaris wiens geschreven machtiging vereist is 
voor alle handelingen en beslissingen van de beheersorganen, het 
opschorten van de bankactiviteiten, of de herroeping van de inschrij
ving. Deze maatregelen mogen slechts worden genomen zo de be
doelde bank de toestand niet heeft rechtgezet, nadat zij daartoe door 
de Bankcommissie werd aangemaand. 

3°) De Bankcommissie oefent ook haar toezicht uit door toedoen van de 
door haar erkende revisoren(33). Het aantal erkende revisoren per 
bank wordt voortaan door de Bankcommissie bepaald, en het mandaat 
van de revisoren wordt tot maximum 6 jaar beperkt ( dit om , , bedrijfs
blindheid" te vermijden). 
V oortaan moeten de revisoren elk van de beheerders of zaakvoerders 
van de bank, alsmede de Bankcommissie, onmiddellijk op de hoogte 
brengen van de ernstige leemten, de onregelmatigheden en de in
breukl!n die zij zouden hebben vastgesteld. 
Bovendien mag de Bankcommissie deNationale Bank gelasten in de 
banken onderzoeken, nazichten en expertises te verrichten. 

4°) Krachtens artikel 17 van de wet van 5 augustus 1978 houdende 
economise he en budgettaire hervormingen (34), kan de Koning, bij in 
Ministerraad overlegd besluit(35), alle maatregelen treffen om het 
stelsel van de door de Bankcommissie erkende revisoren bij de banken 
en de andere kredietinstellingen te organiseren en de bevoegdheden 
van de Bankcommissie terzake vast te stellen, inz. betreffende aan
wijzing, bezoldiging en onverenigbaarheden. 

beginse1en zijn toepasse1ijk op contro1e door de Bankcommissie); zie ook de bespreking van dit arrest 
in: R.C.J.B., 1976, 173 (DALCQ en D'IETEREN). 
(33) Zie: Bes1uit van de Bankcommissie van 7 oktober 1975 houdende erkennings- en tuchtreg1ement 
voor revisoren bij banken, private spaarkassen, (enz.), Staatsbl., 8 november 1975. 
(34) Staatsbl., 17 augustus 1978. 

(35) Dit K.B. moest worden genomen v66r 31 december 1978 (zie art. 89 § 1 van de wet van 5 
augustus 1978). 
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Naast de rechtstreekse controle door de Bankcommissie, die vervol
ledigd werd door de wet van 30 juni 1975, moet inderdaad nog de 
revisorale controle grondig gewijzigd worden. 
Uit de Memorie van Toelichting (36) blijkt dat de regering eraan dacht 
als volgt uitvoering te geven aan artikel 17 van de wet van 5 augustus 
1978: 
, ,Het antwerp voert een onderscheid in tussen de revisorale controle 
die uitsluitend gericht is op de overheidscontrole van de financii:~le 
instellingen en de functie van commissaris bij die instellingen. 
De revisor zal aangesteld en bezoldigd worden door de Bankcommis
sie. 
De functie van revisor bestaat er in de toestand in de ondememing 
waarvan de controle hem is toevertrouwd te volgen, namelijk op het 
stuk van solvabiliteit, likwiditeit en rendabiliteit. 
Het ligt in de bedoeling van de Regering de erkende revisoren, nog 
meer dan in het verleden, te specialiseren en te orienteren naar de 
controle van de financiele tussenpersonen. De onafhankelijkheid van 
de revisoren moet verzekerd worden en bijgevolg dient de onverenig
baarheid van de functie van erkend revisor met een andere bezoldigde 
functie verscherpt te worden; de Bankcommissie moet nochtans, in 
het belang van de controle, over de mogelijkh~id beschikken afwij
kingen toe te staan. 
In deze veronderstelling zal de erkende revisor, onder bepaalde voor
waarden, kunnen aangesteld worden als commissaris van de kre
dietinstellingen opgericht in de vorm van vennootschappen naar Bel
gisch recht. Het gebruik van deze afwijking is onderworpen aan het 
akkoord van de Bankcommissie. De aanwijzing van de revisor als 
commissaris zal noodzakelijkerwijze dienen te geschieden na zijn 
aanstelling als erkend revisor. 
Tenslotte neemt de machtiging die aan de revisor wordt verleend om 
de functie van commissaris waar te nemen · automatisch een einde 
wanneer de taak van de revisor bij de betrokken instelling wordt 
beeindigd. 
De voorrang van de overheidscontrole en van de beslissingen van de 
Bankcommissie inzake aanstelling van de erkende revisoren wordt 
aldus volledig gevrijwaard ten overstaan van de aanwijzingen die 
verricht worden door de vennootschap en haar algemene vergadering. 
Bovendien kunnen de functies van commissaris slechts toevertrouwd 
worden aan de bedrijfsrevisoren die bijgevolg commissaris-revisor 

(36) Kamer IY77-1978, 450/1, 22juni 1978,22-23. 
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zullen zijn overeenkomstig de gecoordineerde wetten op de han
delsvennootschappen.'' 
Het is evenwel duidelijk dat de revisor geen ambtenaar is, maar dat hij 
zelfstandig blijft(37). Een ,bankrevisor" mag in principe geen 
commissaris-revisor meer zijn, doch de Bankcommissie kan in het 
belang van de controle afwijkingen toestaan(38). 
Tevens is het de bedoeling dat de revisoren voortaan nag meer 
georienteerd worden op de controle van de particuliere financiele 
tussenpersonen, zulks ter voldoening aan de wens van de regering om 
de controles te versterken en efficienter te maken(39). 

2. REGERINGSAFGEVAARDIGDE BIJ DE RAAD VAN BEHEER 

Door artikel18 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economise he en 
budgettaire hervormingen(40) wordt aan de Koning de bevoegdheid ver
leend om in elk van de vier banken naar Belgisch recht met de hoogste 
werkmiddelen in B.F. een afgevaardigde bij de Raad van Beheer te 
benoemen voor een hernieuwbare termijn van 5 jaar. 
Deze afgevaardigde neemt deel aan de vergaderingen van de raad van 
beheer en ontvangt aile documenten die aan de raad worden voorgelegd. 
Rij _geeft_de_raillf_@n_ni_s__v(!n ci~ bemerJ8!lg~Il_ bij die_ns_ besliss_i!lg~J!, 
ingegeven door het algemeen belang inzake het economisch en financieel 
beleid van de Regering. Bij de Minister van Financien brengt hij terzake 
verslag uit. Deze afgevaardigde mag geen enkele opdracht uitvoeren in 
een andere bank, in een publieke kredietinstelling, opgericht door of 
krachtens een speciale wet, of in een prive-spaarkas. 
Uit de Memorie van Toelichting(41) blijkt dat dit voorschrift ertoe strekt 
de actie van de financiele instellingen te betrekken bij het economisch, 
financieel en monetair beleid. 
Zoals de vertegenwoordigers van de Staat in de openbare kredietinstellin
gen rekening dienen te houden met de regeringspolitiek, zullen de afge
vaardigden van de regering bij de grate banken dezelfde bekommernis 
moeten hebben(42). 
De regeringsafgevaardigde zetelt niet in het directiecomite : de wet van 30 
juni 1975 schrijft immers voor dat het algemeen beleid van de bank 

(37) Verklaring van de Minister, Commissievers1ag, Kamer, 1977-1978,450/23, 8 juli 1978, 115. 
(38) Verklaring van de Minister, o.c., 118. 
(39) Verklaring van de Minister, Commissievers1ag, Senaat, 1977-1978, 436/2, 22 juli 1978, 43. 
(40) Staatsbl., 17 augustus 1978. 
(41) Kamer 1977-1978, 450-1, 22 juni 1978, 23. 
( 42) Uiteenzetting van de Minister van Financien, Commissievers1ag, Kamer 1977-1978, 450/23, 8 
ju1i 1978, llO. 
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uitsluitend een zaak is van de raad van beheer, die deze bevoegdheid niet 
aan het directiecomite kan delegeren(43). 
Zo de regeringsafgevaardigde aile documenten moet ontvangen die aan de 
raad worden voorgelegd, beschikt hij toch niet over een autonoom recht 
van onderzoek(44) noch van toezicht(45). Bovendien heeft, de aan
duiding van een regeringsafgevaardigde niet tot gevolg dat het , ,bank
geheim'' wordt opgeheven(46). 

C. De prive-spaarkassen 

1. JURIDISCH STATUUT VAN DE PRIVE-SPAARKASSEN 

Worden als prive-spaarkassen beschouwd de ondernemingen die, tegen 
uitkering van rente, gewoonlijk terugbetaalbare fondsen inzamelen, op 
gelijk welke wijze, en daarbij in hun maatschappelijke benaming of in de 
benaming van de documenten waarin de ingezamelde fondsen belichaamd 
zijn, gebruik maken van de term, ,spaarkas'' of van aile andere benamin
gen waarin het woord ,sparen" voorkomt, of die, om van deposito's te 
doen blijken, zich bedienen van spaar- of depositoboekjes. 
Elke spaarkas moet opgericht zijn in de vorm van vennootschap op 
aandelen of van cooperatieve vennootschap. Ret maatschappelijk kapitaal 
van de vennootschappen op aandelen moet ten minste 25 miljoen B.F. 
bedragen; wat de cooperatieve vennootschappen betreft, moet het maat
schappelijk fonds ten minste 10 miljoen B.F. belopen, en behouden 
blijven gedurende gans het bestaan van de vennootschap. 
De prive-spaarkassen moeten door de Koning zijn toegelaten, na advies 
van de Bankcommissie(47). 

2. ALGEMENE KENMERKEN VAN DE HERVORMING 

Door de wet van 30 juni 197 5 wordt het statuut van deze spaarkassen ( 48) 
grotendeels in overeenstemming gebracht met dat van de banken. De zg. 
,branchevervaging" of ,despecialisatie" is immers duidelijk: de ban
ken verwerven een aanzienlijk deel van hun middelen uit de termijnreke-

(43) Verklaring van de Minister, o.c., 118. 
(44) Verklaring van de Minister, o.c., 119. 
(45) Cornmissie vers1ag, Senaat, 1977-1978, 436/2, 22 ju1i 1978, 46. 
(46) Verklaring van de Minister, Commissievers1ag, Senaat, 1977-1978, 436/2, 22 juli 1978, 45. 
Over het ,,bankgeheim'', zie: HENRION, R. ,Le secretprofessionnel du banquier, 1968; DECLERCQ, 
G., Zoeklicht op het bankgeheim, Rev. Banque, 1973, 333. 
(47) Zie ook: K.B. van 27 oktober 1975 houdende verordening inzake contro1e op de private 
spaarkassen, Staatsbl., 19 november 1975. 
(48) Zie het K.B. van 23 juni 1967 tot coiirdinatie van de bepalingen betreffende de contro1e op de 
private spaarkassen;Staatsbl., 30 juni 1967. Over het statuut van 1967, zie: SCHJLTZ,Handboek van 
financiele wetgeving, 1974, 121 e.v. De A.S.L.K. is aan dit statuut niet onderworpen. 
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ning en de depositoboekjes, terwijl de spaarkassen zichtrekeningen, met 
chequeverkeer, openen; een soortgelijke toenadering bestaat inzake kre
dietverlening(49). De Bankcommissie neemt de bevoegdheden over van 
het ,Centraal Bureau der Kleine Spaarders" dat gelast was met de 
controle van de private spaarkassen(50). De overeenstemming met het 
bankstatuut stoelt vooral op twee regelingen. 
a) De spaarkassen beschikken voortaan over verruimde mogelijkheden 
om beleggings- en kredietverrichtingen te verwezenlijken. Bovendien 
worden sommige structuurcoefficienten afgestemd op die van de banken. 
b) De controle van de private spaarkassen geschiedt voortaan ook door 
toedoen van door de Bankcommissie erkende revisoren en door eigen 
inspecteurs van de Bankcommissie. 

3. DE BELEGGINGEN VAN DE PRIVE-SPAARKASSEN 

Door de wet van 30 juni 1975 (art. 18) wordt bepaald hoe de door de 
spaarkassen verzamelde fondsen moeten worden belegd: 

1° de kasmiddelen, het tegoed op de postrekening, de sommen gedepo-
neerd bij de Nationale Bank van Belgie; , 

2° deposito's bij de banken, bij de private spaarkassen, bij de kre
dietverenigingen erkend door de Nationale Kas voor Beroepskrediet, 
bij de kredietkassen erkend door het Nationaal Instituutvoor Land
bouwkrediet of bij de openbare kredietinstellingen die door de Mi
nister van Financien aangewezen worden, en, in de mate dat de 
terzake geldende voorschriften het zullen toelaten, bij de aan deze 
gecoordineerde bepalingen onderworpen centrale kassen waarbij de 
ondernemingen aangesloten zijn; 

3° disconto van en voorschotten op wissels, orderbriefjes, warrants en 
facturen; 

4 o Belgische Staatsfondsen of fondsen door de Belgische Staat gewaar
borgd; obligaties van Belgische provincies, steden, gemeenten, 
obligaties van het Gemeentekrediet van Belgie en de Nationale Maat
schappij van Belgische Spoorwegen; alle andere waarden die door de 
Minister van Financien worden toegestaan; 

5° voorschotten op de effecten geviseerd in 4°; 
6° hypothecaire leningen en kredietopeningen; 
7° obligaties van Belgische vennootschappen; 
8° aandelen of deelbewijzen van vennootschappen, waarvan, per post, 

de waarde en het eraan verbonden stemrecht de quotiteiten niet 
overtreffen bepaald door een op advies van het Centraal Bureau voor 

(49) FREDERICQ, o.c., 45. 

(50) Zie het K.B. van 23 januari 1976. 
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de kleine Spaarders (thans de Bankcommissie) genomen koninklijk 
besluit; 

9° kortlopende kredietopeningen, voorschotten en kredietopeningen op 
middeilange en lange termijn, binnen de perken en onder de voor
waarden die door het Centraal Bureau voor de Kleine Spaarders 
(thans de Bankcommissie) voor aile ondernemingen of per categorie 
ondernemingen worden vastgesteld; 

10° kredietopeningen en leningen op afbetaling, persoonlijke kredietope
ningen en leningen op afbetaling, binnen de perken en onder de 
voorwaarden die door de Centraal Bureau voor de Kleine Spaarders 
( thans de B ankcommissie) voor aile ondernemingen of per categorie 
ondernemingen worden vastgesteld; 

11° aile andere door het Centraal Bureau voor de Kleine Spaarders (thans 
de Bankcommissie) toegestane beleggingen. 

Wat de cooperatieve vennootschappen betreft die gewoonlijk deposito's 
aanvaarden uitsluitend van hun leden en van hun personeel, van bij hen 
aangesloten organismen en van organismen welke bij evenbedoelde aan
gesloten zijn, alsmede de leden en het personeel van die diverse organis
men, mogen deze beleggingen eveneens omvatten: 
a) leningen aan hun leden; 
b) voorschotten aan organism en die aanverwante sociale of be-

roepsdoeleinden nastreven. 
Deze leningen en voorschotten moeten door voldoende waarborgen ge
dekt zijn. 
Bovendien mag de Bankcommissie (die de taak overneemt van het Cen
traal Bureau voor de Kleine Spaarders), met het oog op de veiligheid en de 
liquiditeit der beleggingen, beperkingen en bijzondere voorwaarden op
leggen waaraan de verschillende beleggingsverrichtingen moeten vol
doen. 

4. CONTROLE DOOR DE BANKCOMMISSIE 

De prive-spaarkassen zijn onderworpen aan de controle van de Bank
commissie, o.a. op grond van een reglement vastgesteld bij koninkljk 
besluit op voorstel van de Bankcommissie. Dit reglement bepaalt inz. de 
verplichtingen van de ondernemingen inzake de mededeling van de 
boeken, contracten, boekhoudkundige bescheiden en andere stukken, de 
overmaking van de periodieke situaties en staten, de voorstelling en de 
bekendmaking van de maatschappelijke rekeningen, en van het jaarlijks 
overzicht van de verrichtingen, alsook inzake de vermeldingen aan te 
brengen in de prospectussen, omzendbrieven, aanplakbiljetten, uithang
borden en geschriften bestemd voor het publiek. 
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De ondernemingen delen maandelijks aan de Bankcommissie en aan de 
Nationale Bank van Belgie een staat mee van hun activa en passiva. 

De Nationale Bank van Belgie publiceert periodiek en ten minste viermaal 
per jaar een globale staat der private spaarkassen. 

De Bankcommissie mag onderzoeken en expertises verrichten en, zonder 
verplaatsing, kennis nemen van elk document van de onderneming of in 
het bezit van deze laatste: 

1 o om na te gaan of de wettelijke en reglementaire bepalingen worden 
nagekomen en of de haar door de ondernerning voorgelegde staten en 
inlichtingen juist en oprecht zijn; 
zo wanneer zij op grand van aanwijzingen meent te mogen aannemen: 
a) dat onregelmatigheden werden begaan of dat ernstige leemten bestaan 

in de organisatie of in de werking van de ondernerning; 
b) dat het beleid van de onderneming onvoorzichtig of gevaarlijk is of dat 

de kredieten die ze heeft verleend of de verrichtingen die ze heeft 
afgesloten haar liquiditeit, haar rendabiliteit of haar solvabiliteit in het 
gedrang kunnen brengen; 

c) dat de revisoren hun taak niet getrouw volbrengen. 

Zij mag ook de Nationale Bank van Belgie gelasten deze onderzoeken, 
nazichten--en expertises te verrichten. ·- --- ---

Van de relaties tussen de ondernerning en een bepaald client neemt de 
Bankcommissie alleen kennis voor zover de controle van de ondernerning 
dat vergt. 

Onverminderd de wettelijke bepalingen betreffende de verordenende 
maatregelen die toepasselijk zijn op de private spaarkassen en verant
woord zijn door monetaire beweegredenen, kan de Bankcommissie met 
het oog op de controle van hun solvabiliteit en liquiditeit, bij reglement 
genomen op ad vies van deN ationale Bank van Belgie en onderworpen aan 
de goedkeuring van de Minister van Financien en van de Minister van 
Economische Zaken, voor alle ondernerningen of per categorie onderne
rningen, de verhoudingen bepalen die dienen in acht genomen te worden: 
a) tussen, enerzijds, somrnige van hun activa en verhaalrechten en, 

anderzijds, al hun passiva en verbintenissen of een deel daarvan; 
b) tussen, enerzijds, hun eigen vermogen, en, anderzijds, al hun passiva 

en verbintenissen of een deel daarvan, dan wel al hun activa en 
verhaalrechten of een deel daarvan; 

c) tussen, enerzijds, hun eigen vermogen, en anderzijds, het bedrag van 
hun activa en verhaalrechten op een bepaalde ondernerning of op een 
groep geaffilieerde ondernerningen die in feite een enkel risico vor
men; 
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d) tussen de tegoeden in deviezen a contant en op termijn, enerzijds, de 
verbintenissen in deviezen a contant en op termijn, anderzijds, even
tueel per muntsoort en volgens hun respectieve vervaldagen, of tussen 
sommige van die tegoeden en verbintenissen(Sl). 

5. MEDEDELING VAN INLICHTINGEN 

De private spaarkassen moeten de Nationale Bank van Belgie en de 
Bankcommissie ambtshalve en nominatiefkennis geven van elk krediet en 
van elke lening van een rniljoen frank en meer die ze aan hun .1\lienten 
hebben toegestaan. De Koning kan dat cijfer wijzigen. 

Op verzoek, hetzij van de Nationale Bank van Belgie, hetzij van de 
Bankcommissie, geven ze aan elk van deze beide instellingen tegelijker
tijd en nominatief kennis van de afnemingen op deze kredieten, van hun 
vorderingen en verhaalrechten op financiele instellingen, evenals van de 

·bedragen die te ontvangen of te leveren zijn uit hoofde van termijnver-
richtingen op deviezen. 

6. MAATREGELEN DIE DE BANKCOMMISSIE KAN NEMEN 

Wanneer de Bankcommissie vaststelt dat een private spaarkas niet werkt 
overeenkomstig de wettelijke en reglementaire voorschriften, dat haar 
beheer of haar financiele toestand niet voldoende waarborgen biedt voor 
de goede afloop van haar verbintenissen of dat haar administratieve dan 
wel boekhoudkundige organistatie of haar interne controle ernstige leem
ten vertoont, bepaalt zij de termijn binnen dewelke de vastgestelde toe
stand dient te worden verholpen. 
Indien, na deze termijn, de toestand niet is verholpen, mag de Bank
cornmissie: 
1° een speciaal cornmissaris benoemen; 
2° de activiteiten van de private spaarkas opschorten of, indien de vast

gestelde toestand betrekking heeft op een bepaalde sector, de activi
teiten van deze sector. 

Is er een speciaal cornmissaris benoemd, dan is zijn geschreven, algemene 
of speciale machtiging vereist voor alle daden en beslissingen van alle 
organen van de vennootschap en voor die van de met het beheer belaste 
personen; de Bankcornmissie mag evenwel bepalen welke verrichtingen 
aan machtiging onderworpen zijn. De speciaal cornmissaris mag elk 
voorstel dat hij nuttig acht aan alle organen van de vennootschap ter 
beraadslaging voorleggen. 

(51) Zie o. a. het Besluit van de Bankcommissie houdende reglement betreffende het eig~n vermogen 
van de private spaarkassen, goedgekeurd bij Ministeriee1 Bes1uit van 4 oktober 1978, Staatsbl., 12 
oktober 1978. 
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De beslissing om de activiteiten van een private spaarkas geheel of 
gedeeltelijk op te schorten mag niet langer dan een maand uitwerking 
hebben. Deze duur kan worden verlengd. 
De werkingsmachtiging wordt, op advies van de Bankcommissie bij 
koninklijk besluit ingetrokken indien bewezen is dat de onderneming niet 
meer werkt overeenkomstig haar statuten of de wettelijke en reglementaire 
voorschriften, dat haar beheer of haar financH~le toestand niet voldoende 
waarborgen biedt voor de goede afloop van haar verbintenissen of haar 
administratieve dan wel boekhoudkundige organisatie of haar interne 
controle ernstige leemten vertoont. 

D. Gemeenschappelijke wettelijke voorschriften voor banken en pri
vate spaarkassen 

1. De voorschriften betreffende bet directiecomite van de banken (zie 
hoven, blz. 820) zijn ook van toepassing op de private spaarkassen. 

2. Wanneer banken of private spaarkassen aan al of aan een deel van hun 
deponenten vergoedingen en voordelen toekennen, die in belangrijke 
mate afwijken van de normale, kan de Bankcommissie aanbevelen 
deze verschillen te verminderen ofte doen verdwijnen (wet van 30 juni 
1975, art. 70). Zekandie, opadviesvandeNationaleBank, verbieden 
wanneer aan deze aanbeveling geen gevolg wordt gegeven(52). 

3. lNFORMATIERECHT VAN DE BANKCOMMISSIE 

Tot de wet van 30 juni 1975 bezat de Commissie geen algemene macht om 
inlichtingen te eisen en om tot investigatie over te gaan. Die leemte werd 
aangevuld. Ten einde te kunnen nagaan of een verrichting of een activiteit 
onder toepassing valt van de wetten en reglementen over de toepassing 
waarvan zij moeten waken, kan de Bankcommissie van de personen die de 
verrichting uitvoeren of de genoemde activiteit uitoefenen alle daartoe 
nodige inlichtingen bekomen, binnen de termijn die ze vaststelt. Zij zal 
gebruik maken van dat recht wanneer o.a. wordt vermoed dat deze 
personen zich niet naar de financiele reglementering schikken. 
De Commissie kan ook in de boeken en documenten van de betrokkenen 
overgaan tot bet nazicht van de juistheid van de inlichtingen die haar 
werden medegedeeld, wat een betere toepassing van de reglementering 
mogelijk maakt. 

(52) Deze regeling betreffende individuele gevallen vervolledigt het bestaande stelsel waarbij de 
Nationale Bank reeds maatregelen van algemene aard kon treffen in verband met het algemeen peil 
van de rentevoeten; FREDERICQ, o.c., 57. · 
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4. SPECIALE BOEKHOUDING 

Ben aantal belangrijke voorschriften van de wet van 17 juli 197 5 betref
fende de boekhouding en de jaarrekeningen van de ondernemingen(53) 
zijn niet toepasselijk op sommige financiele instellingen, o.a. de banken 
en de private spaarkassen (art. 16, § 1, van de wet van 17 juli 1975). 
Door artikel73 van de wet van 30 juni 1975 wil de wetgever het geheel der 
boekhoudingsverplichtingen van aile financiele instellingen bestrijken. 
AI bestaan er wettelijke bepalingen inzake voorstellingen en publikatie 
van de rekeningen voor de meeste jnstellingen uit de financiele sector, is 
dat niet het geval voor het voeren van de boekhouding en voor de 
schattingen, in de inventarissen op te nemen. 
Nu bekomt de Koning de algemene bevoegdheid om de regels te bepalen 
volgens welke de geviseerde ondememingen hun boekhouding voeren, 
overgaan tot de inventarisramingen, hun balansen en winst- en verliesre
keningen opsteilen en in de bijlage van het Belgisch Staatsblad publiceren. 
De Koning zal terzake reglementen kunnen opsteilen zowel voor de 
instellingen uit de overheidssector als voor de ondememingen van de 
prive-sector (54). 

E. De associatie van de holdings bij de economische planning en de 
wijziging van het statuut der portefeuillemaatschappijen 

Het statuut der protefeuillemaatschappijen, oorspronkelijk ingericht door 
het K.B. nr. 64 van 10 november 1967(55) werd ingrijpend gewijzigd 
door de wet van 20 januari 1978 (56). 

1. DE HOLDINGS 

Zijn als holdings te beschouwen: 
1 o , ,De vennootschappen naar Belgisch recht die in een of meer Belgische 
of buitenlandse filialen participaties bezitten, welke hun in rechte of in 
feite de macht verlenen om, aileen of in samenwerking met anderen, de 
bedrijvigheid van deze filialen te leiden, voor zover de waarde van de 
participaties in de filialen in totaal ten minste vijfhonderd miljoen frank 
bedraagt"; 

(53) Staatsbl., 4 september 1975; zie o.a.: DE LEMBRE, DEVERS, e. a., Praktisch Boekhoudrecht, 
uitg. Interbankendienst, Brussel, 1977. 
(54) F'REDERICQ, o.c., 59. 

(55) Staatsbl., 10 februari 1978. Over dit statuut, zie: FREDERICQ, o.c., 60 e.v. Dit statuut wordt 
hiema niet besproken. 
(56) Staatsbl. 10 februari 1978. 
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2° , ,De vennootschappen naar Belgisch recht die filial en of subfilialen 
van buitenlandse vennootschappen zijn, die rechtstreeks of onrechtstreeks 
participaties in vennootschappen naar Belgisch recht aanhouden, voor 
zover de waarde van deze participaties in totaal ten minste vijfhonderd 
miljoen frank bedraagt". 
Zijn evenwel niet aan de bepalingen van Hoofdstuk I onderworpen: de 
vennootschappen naar Belgisch recht die door een bijzondere wet worden 
beheerst (laatste lid van art. 1). 
Die uitzondering betreft de financiele instellingen van de overheidssector 
: Nationale Bank, Algemene Spaar- en Lijfrentekas, Nationale Inves
teringsmaatschappij, N ationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijver
heid, Nationale Kas voor Beroepskrediet enz. 
De Regering kent immers tot in de details de bedrijvigheid en de werk
wijze van deze instellingen(57). 
Volgens artikel 2 - dat de bepalingen overneemt van artikel 10 van het 
K.B. nr. 64 van 1967 - worden de holdings, in artikel 1 bedoeld, 
betrokken bij de uitwerking van de investeringsplannen in het raam van de 
economische planning. Om hun medewerking doeltreffend te maken, zal 
elk jaar het Plan bureau, oordelend welke inlichtingen het wenst te beko
-men,-de-holdings-v:erzoeken_een_ge_de_taill~_rde doc;gmentatie_t~_vers!f~k

ken over hun investeringsontwerpen, over die van hun filialen en subfi
lialen in Belgie, alsook van hun filialen in het buitenland, welke recht
streeks of onrechtstreeks weerslag kunnen hebben op de Belgische eco
nomie. Dit Planbureau zal maatstaven vastleggen voor de toepassing van 
de band met de nationale economie. 
Om een onverantwoorde overlapping te voorkomen van verschillende 
nationale regimes, moeten de investeringsprogramma's van de buiten
landse filial en en subfilialen slechts in de mededeling aan het Planbureau 
voorkomen voorzover die programma's of de financiering ervan onze 
economie kunnen bei:nvloeden. Zoals de Memorie van Toelichting op
merkt, zal men bijv. denken aan een rechtstreekse of onrechtstreekse 
investering die deze buitenlandse filiale of subfiliale in Belgie zou ver
richten, of aan de oprichting in het buitenland van produktieeenheden die 
bestemd zijn om in ons land gevoerde activiteiten over te nemen .. 
Het woord ,investeringen", gebruikt in artikel 2, lid 2, is ruim op te 
vatten. Rekening houdend met de doelstelling van de planning, wordt 
aangezien als zijnde een investering: de besteding van de spaartegoeden 
aan het verwerven, het scheppen of het opzoeken van nieuwe produktie
goederen. Het kan gaan om stoffelijke goederen (gebouwen, uitrusting, 

(57) FREDERICQ, o.c., 594. 
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werktuigen) of om onstoffelijke waarden (zoals octrooien, merken, re
search, enz.). 
Wat de planning betreft, wordt het verwerven van een participatie als 
investering beschouwd, wanneer deze een verhoging met zich brengt van 
de werkmiddelen van de vennootschap waarin de participatie wordt aan
gehouden (bij de oprichting of bij een kapitaalverhoging), of wanneer ze 
aanleiding geeft tot een fundamentele herorientering van haar activiteiten. 
Eenvoudige overdrachten van bestaande participaties of waardeveran
deringen in de portefeuille vallen daarentegen niet binnen de planning. 

2. DE PORTEFEUILLEMAATSCHAPPIJEN 

a) Door de wet van 20 januari 1978 worden de volgende vennootschappen 
voortaan onderworpen aan het stelsel van het K.B. van 1967: 

1 °) De vennootschappen naar Belgisch recht die participaties bezitten in 
een of meer Belgische of buitenlandse filialen waardoor ze, in rechte of in 
feite, de macht hebben om de activiteit van deze filialen te leiden, voor 
zover: 
a. deze vennootschappen of alle dan wel sommige van hun filialen of 

subfilialen een beroep hebben gedaan op het publiek in Belgie met het 
oog op de uitgifte of het plaatsen van hun aandelen of deelbewijzen; 

b. de waarde van hun participaties in totaal ten minste vijfhonderd mil
joen frank bedraagt of ten minste de helft vertegenwoordigt van hun 
eigen middelen(58). 

2°) De vennootschappen naar Belgisch recht die zelf of waarvan de 
filialen en subfilialen een beroep op het publiek in Belgie hebben gedaan 
met het oog op de uitgifte ofhet plaatsen van hun aandelen of deelbewijzen 
en die filialen of subfilialen zijn van buitenlandse vennootschappen of 
buitenlandse instellingen welke, rechtstreeks of onrechtstreeks, in ven
nootschappen naar Belgisch recht participaties bezitten waarvan de 
waarde in ~otaal ten minste vijfhonderd miljoen frank bedraagt of ten 
minste de helft vertegenwoordigt van hun eigen middelen. 

(58) Door de uitdrukking , ,eigen middelen'' wordt verstaan, naast bet maatscbappelijkkapitaal, a! de 
reserves, de uitgiftepremies, de niet bescbikbare meerwaarden, de overdracbt op nieuwe rekeningen 
en de voorzieningen met de aard van reserves, met uitsluiting van de afschrijvingen die op bet passief 
geboekt zouden zijn. 
Het begrip ,participatie" wordt ook omscbreven in de Memorie van Toelichting. Het omvat de 
aandelen of deelbewijzen van vennootschappen, instellingen, verenigingen of organismen waarvan 
het duurzaarn bezit nuttig is voor de activiteit van de vennootschap, ongeacbt het rendement van deze 
effecten of de vooruitzicbten op meerwaarde. 
De gegeven bepalingen sluiten dus de effecten uit die als bel egging worden aangehouden en die onder 
meer niet worden meegeteld voor het bepalen van bet volume van 500 miljoen frank. 
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b) Bepaling van ,filiale" en ,subfiliale" (59) 

1 °) Vol gens artikel 1, § 2, 1 o, , wordt onweerle gbaar als filiale of als 
subfiliale van een vennootschap beschouwd, elke andere vennootschap, 
Belgische ofbuitenlandse, waarin de eerstgenoemde vennootschap recht
streeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door tussenplaatsing van per
sonen, een participatie bezit die ten minste de helft vertegenwoordigt van 
het kapitaal van deze andere vennootschap of een participatie waaraan een 
stemrecht is verbonden gelijk aan ten minste de helft van de stemrechten 
verbonden aan het totale aantal door deze vennootschap uitgegeven aan
delen of deelbewijzen". 
2°) Volgens artikel 1, § 2, 2°, , wordt, tot bewijs van het tegendeel, 
geacht filiale of subfiliale van een vennootschap te zijn, elke andere 
vennootschap, Belgische of buitenlandse, waarin de eerstgenoemde ven
nootschap rechtstreeks of onrechtstreeks, persoonlijk of door tussenplaat
sing van personen, een participatie bezit waaraan stemrechten zijn ver
bonden gelijk aan ten minste de helft van de stemmen die op de jongste 
algemene vergadering van deze andere vennootschap aanwezig of ver-
tegenwoordigd waren''. , 
3°) Vol gens artikel 1, § 2, 3°, , wordt, tot bewijs van het tegendeel, 
geacht filiale of subfiliale van een vennootschap te zijn, elke andere 
vemiootschap, Belgische of buitenlandse, waarin de eerstgenoemde ven
nootschap een overheersing uitoefent gegrond op een al dan niet con
tractueel mechanisme of gevestigd op welke feitelijke situatie dan ook''. 
Tenslotte regelt § 3 van artikel 1 het geval waarin een vennootschap een 
filiale of subfiliale is van verscheidene vennootschappen. Indien deze 
laatste de voorwaarden voorzien in artikel1, §§ 1 en 2, vervullen, zullen 
zij een portefeuillemaatschappij uitmaken. , ,De vennootschap die, door 
een of meer van de onder§ 2-bepaalde middelen, onder de controle staat 
van meerdere vennootschappen die, te dien aanzien, in onderling overleg 
handelen, wordt als een filiale of subfiliale van ieder van deze ven-
nootschappen beschouwd.'' ' 

F. De bankfunctie in de openbare kredietsector 

1. WETIELIJKE REGELING 

Luidens artikel16 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economise he 
en budgettaire hervormingen(60) kan de Koning, bij in Ministerraad 

(59) Deze uitdruk:kingen, die in de wettekst voorkomen, zijn ongelukkig gekozen, Ret Nederlandse 
woord voor het Franse ,filiate" is ,dochterondememing" of ,dochtervennootschap", 
(60) StaatsbL, 17 augustus 1978, 
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overlegd besluit(61), alle nuttige maatregelen treffen ten einde in de 
openbare kredietsector de bankfunctie in haar volle uitoefening in te 
voeren. 
Bij de uitoefening van deze bankfunctie zullen- aldus de wet- dezelfde 
concurrentievoorwaarden gelden als voor de prive-banken. Reeds in de 
Memorie van Toelichting (62) werd aangestipt dat de bankfunctie in de 
openbare kredietsector onderworpen moet zijn aan dezelfde regels die 
gelden voor de banken, met inbegrip van de controle door de Bank
commissie. 
De oprich~ing van de openbare bankfunctie bevat een aantal mogelijk
heden: men kan bijv. de openbare bankactiviteit toevertrouwen aan een 
enkele instelling of deze activiteit spreiden over verschillende openbare 
instellingen(63). Bij het indienen van het wetsontwerp had de regering 
nog geen keuze gedaan. Er is sprake geweest dat de uitoefening van de 
bankfunctie in de openbare sector zou worden toevertrouwd aan de 
A.S.L.K. Anderen geven de voorkeur aan een spreiding v~ deze activi
teit over de A.S.L.K. en de N.M.K.N., maar dan op grond van een nauwe 
coordinatie tussen de twee instellingen. 
Uit de parlementaire voorbereiding van artikel 16 van de wet van 5 
augustus 1978 blijkt verder dat de ,overheidsbank" de Staatswaarborg 
zal genieten. Op een vraag of deze waarborg niet concurrentieverstorend 
zou kunnen zijn, luidde het antwoord van de Minister als volgt: 
, ,Sommigen aanzien de staatswaarborg als een van de voornaamste con
currentieverstorende elementen. 

Het is nochtans van belang er op te wijzen dat als tegenprestatie van de 
staatswaarborg de overheid in een aanzienlijke mate tussenkomt in het 
beleid van de openbare financiele instellingen : . 

zo worden bepaalde activa- en passievaverrichtingen beperkt door 
plafonds die door wetten en koninklijke besluiten worden vastgelegd 
en regelmatig dienen aangepast te worden; 
zo worden debet- en credietrentevoeten onderworpen aan de 
goedkeuring van de Minister van Financien; 
zo kunnen de openbare kredietinstellingen omwille van de staatswaar
borg geen andere verrichtingen uitvoeren dan die welke hun doorde 
wetten en reglementen zijn veroorloofd; 
zo staan de openbare kredietinstellingen onder de controle van de 
Minister van Financien die zich kan verzetten tegen de uitvoering van 

(61) Dit K.B. moestgenomen worden v66r 31 december 1978 (art. 89 § 1, van de wet van 5 augustus 
1978). 
(62) Kamer 1977-1978, 450/1, 22 juni 1978, 22. 

(63) Verklaring van de Minister, Commissieverslag, Kamer, 1977-1978,450/23, 8 juli 1978, 110. 
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elke maatregel die in strijd zou zijn met de wetten, reglementen of de 
belangen van de Staat. Bovendien zijn de meeste onderworpen aan de 
wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instel
lingen van openbaar nut. 

De 'A.S.L.K. verleent kredieten tegen gunsttarieven, inzonderheid voor 
sociale woningen, aan parastatalen, universiteiten ofhet wetenschappelijk 
onderzoek. 

Bovendien dient de A.S.L.K. een reservefonds aan te houden dat bestemd 
is om eventuele verliezen op te vangen vooraleer een beroep kan worden 
gedaan op de staatswaarborg. 

Uit deze opsomming moge blijken dat de staatswaarborg gepaard gaat met 
verschillende verplichtingen en belemmeringen, zodat moeilijk kan wor
den uitgemaakt of de staatswaarborg op zichzelf gunstige concurrentie
voorwaarden schept'' (64). 

Er zij nog aangestipt dat de ,overheidsbank" onder dezelfde voorwaar
den als de prive-banken onder de vennootschapsbelasting zal vallen(65). 

2. DE RELATIEVE EVOLUTIE VAN DE FINANCIELE INSTELLINGEN 

Ten slotte is nog vermeldenswaard dat het invoeren van de bankfunctie in 
de overheidssector plaats vindt op een tijdstip waar de particuliere finan-
ciele instellingen blijk geven van een bijzonder dynamisme, zowel wat 
betreft het aantrekken van de spaargelden als de kredietverlening(66). 

Aandeel van de soorten financiete instellingen in het aantrekken van spaargelden 

1960 1965 1970 1975 

Banken 34.4% 35.7% 37.8% 38.8% 

Openbare krediet-
instellingen 56.3% 51.9% 48.2% 45.7% 

Pri ve-spaarkassen 9.7% 12.4% 14.0% 15.5% 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
(67) 

(64) Commissieverslag, o.c., 117-118. 
(65) Verklaring van de Minister, Commissieverslag, o.c., 121. 
(66) De cijfers hierna zijn geput uit: GEENS, G., De rol van definanciele instellingen, Documen
tatieblad van het Ministerie van Financien, juli 1978, 24-25. 
(67) Deze cijfers, die getrouw zijn overgenomen uit de in vorige noot geciteerde bron, zijn on
nauwkeurig vermits de optelling een totaal geeft van 100,4%. 
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Aandeel van de soorten financiele instellingen in de kredietverlening 

1960 1965 1970 

Banken 32.5% 35.7% 36.9% 

Openbare krediet-
instellingen 57.7% 52.5% 51.3% 

Prive-spaarkassen 9.8% 11.8% 11.8% 

100.0% 100.0% 100.0% 

HOOFDSTUK 2 

DE JURIDISCHE TECHNIEK VAN DE FINANCIELE 
VERRICHTINGEN (68) 

1975 

41.3% 

46.8% 

11.9% 

100.0% 

Het is onmogelijk een volledig overzicht te geven van wetgeving, 
rechtspraak, rechtsleer en praktijk betreffende de financiele verrich
tingen(69). Hierna worden uitsluitend een aantal belangrijke ontwik
kelingen beklemtoond. 

A. Gelijke rechten van ieder der echtgenoten om zich een bankreke-
ning te Iaten openen 

1. De wet van 14 juli 1976 betreffende de wederzijdse rechten en ver
plichtingen van echtgenoten en de huwelijksvermogensstelsels heeft de 
gelijkheid erkend tussen man en vrouw. Zo bepaalt artikel218 B.W. dat 
iedere echtgenoot, zonder de instemming van de andere, op zijn naam een 
depositorekening voor geld of effecten kan doen openen (lid 1). De tekst 
maakte een der voornaamste eisen uit van de gehuwde vrouwen die de 
juridische gelijkheid van de echtgenoten nastreefden. 
Onder depositorekeningen voor geld dienen zowel de dadelijk opvraag
bare deposito's als die op termijn te worden verstaan, evenals de deposito
boekjes. 
2. Ten opzichte van de bewaarnemer wordt aileen de echtgenoot die de 
bankrekening laat openen geacht het bestuur te hebben (art. 218, lid 2). 

(68) Voor een algemeen overzicht, zie: FREDERICQ, o.c., 82 e.v.; SCHRANS, Financieel recht, 162 
e.v. 
(69) Raadp1eeg bijv. de interessante studie van BRUYNEEL, A. over de ondergeschikte leningen en 
,subordination agreements": ,,Les prets subordonmis", Rev. Banque, 1976, 530 e.v. 
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Die regel beoogt hoofdzakelijk de veiligheid van de derde-bewaarnemer, 
zodat de bank ontslagen wordt van elk toezicht nopens de herkomst van de 
kapitalen. 

3. De bewaarnemer moet de andere echtgenoot in kennis stellen van de 
opening van de rekening (art. 218, lid 3). 

Men begrijpt waarom de bank de verplichting heeft de opening van de 
rekening aan de andere echtgenoot mede te delen. Er diende immers 
gevreesd te worden dat een echtgenoot al zijn inkomsten op een bankreke
ning zou storten waarvan het bestaan verzwegen werd. Welnu de andere 
behoudt het recht zijn aanspraken op de gedeponeerde sommen te Iaten 
gelden: hij kan zich, bij toepassing van de artikelen 221 en 223 B. W., tot 
de vrederechter wenden. 

B. De rekening-courant 

1. HEERSENDS OPV ATTINGEN BETREFFENDE DE RECHTSAARD VAN DE REKENING-

COURANT 

De rekening-courant wordt niet door de wet geregeld. Er bestaan in 
rechtspraak en rechtsleer uiteenlopende theorieen om de grondbeginselen 
vast te stellen die de werking van de rekening-courant beheersen(70). 

Volgens een eerste opvatting - de klassieke theorie - is de rekening
courant een contract, waarbij twee personen, met het oog op hun onder
linge verrichtingen, de verbintenis aangaan de individualiteit hunner we
derzijdse schuldvorderingen te Iaten vallen door ze te veranderen in debet
en creditposten, zodat aileen het eindsaldo, voortspruitend uit de com
pensatie van die boekposten, eisbaar wordt; zolang de rekening loopt is er 
noch schuldeiser, noch schuldenaar. 

Die juridische stelling steunt op een dubbele basis: de schuldvernieuwing 
en de ondeelbaarheid. 

Tegenover de globale schuldvergelijking bij het afsluiten van de rekening, 
volgens de klassieke theorie, bestaat de tweede, meer recente theorie- de 
theorie van de opeenvolgende schuldvergelijkingen genoemd - erin de 
schuldvergelijking tussen de wederzijdse in rekening-courant opgenomeil 
schuldvorderingen onmiddellijk te doen plaatsvinden van bij de opname 
van een schuldvordering. De gedach.te van schuldvernieuwing en on
splitsbaarheid wordt van de hand gewezen: na elke storting ontstaat een 
saldo dat de ene partij tot schuldenaar en de andere tot schuldeiser maakt. 
De rekening-courant zou slechts, in de bedoeling der handelaars, tot doel 
hebben het toezenden van geld en de afzonderlijke betaling van iedere 
schuld te vermijden. 

(70) FREDERICQ, o.c., 93 e.v. 
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2. DE THESIS VAN NELISSEN 

In een recent academisch proefsc!:rrift(71) dat bij laatstgenoemde theorie 
aanleunt wijdt NELISSEN niet alleen een grondig onderzoek aan rechtspraak 
en rechtsleer betreffende de rekening-courant, doch hij stelt tevens oplos
singen voor wat betreft de juridische theorie van de rekening-courant. 
Volgens de auteur(72) zijn de rechtsregels die toepasselijk zijn op de 
rekening-courant niet van contractuele aard. 
In werkelijkheid gelden hier normen van ongeschreven gewoonterecht. 
Welke deze ongeschreven regels precies zijn, kan hier niet met enige 
volledigheid worden uiteengezet. Enkele aanduidingen zullen moeten 
volstaan. 

a) Procesrechtelijke regel 

Er bestaat eenstemmigheid betreffende de ontoelaatbaarheid van de in
vordering, bij afzonderlijke eis in rechte, van een individuele rekening
post: de rechtsverhouding uit de rekening-courant moet in haar geheel aan 
een eis in rechte ten grondslag worden gelegd. Deze regel heeft geen 
contractuele basis; ze beantwoordt aan een eis van goed procesrecht, en is 
derhalve van dwingende aard. 
b) Regelen van materieel recht 

1°. Waar de klassieke leer het beginsel huldigt dat de wederzijdse schul
den en schuldvorderingen verdaagd worden tot de afsluiting, stelt NELIS
SEN dat er een doorlopende compensatie bestaat: zodra de wederzijdse 
opeisbare en vaststaande schulden van de twee correspondenten tegelijk 
bestaan, vernietigen zij elkaar ten bel ope van de kleinste schuld; in de 
mate dat een of meer schuldvorderingen, geheel of gedeeltelijk, niet teniet 
gaan, blijven zij voortbestaan met hun eigen kenmerken, verjaringster
mijnen en zekerheden. Het actueel saldo vormt aldus (een) opeisbare 
schuldvordering(en) (73). 
2°. Uit de erkenning van het actueel saldo als een werkelijke en opeisbare 
schuld, volgt dat stortingen in specien of door overschrijving van de partij 
in wiens nadeel de rekening debet staat, betalingen uitmaken. 
Hoe moe ten evenwel de stortingen van de schuldenaar in rekening-courant 
worden toegerekend op het geheel van zijn schulden (zie art. 1253 e. v. 
B. W.) ? Volgens de auteur worden de betalingen eerst op de vervallen 
schulden toegerekend omdat de niet-vervallen schulden slechts tot het 

(71) NELISSEN, J.M., De rekening courant, Antwerpen!Amsterdam, 1976; zie reeds: DE GROOTH, 

De rechtsleer der rekening-courant en de compensatie, Leiden, 1948. 
(72) O.c., 159 e.v. 
(73) De vraag of de opzegging (resp. het opeisen van het actueel saldo) ontijdig mag geschieden, 
behoort in principe niet tot de problematiek van de rekening-courant, doch moet worden opgelost op 
grond van de regelen inzake misbruik van recht en goede trouw. 
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,differe" van de rekening-courant behoren; verder belet niets dat een 
betaling eerst op de oudste schulden wordt toegerekend: een starting van 
de rekening-courant-schuldenaar delgt dus yerst de oudste schuld en, in de 
mate ze deze overtreft, de volgende, enz. 
Deze oplossiilg strookt met de bailkpraktijk. 

3°. Compensatie is ook buiten de wettelijke perken mogelijk. Aldus grijpt 
compensatie doorlopend plaats tussen schulden ( compensatie met 
laatstgenoemde schulden zal slechts intreden wanneer de rekening-ver
houding ten einde is gekomen). Aldus nog worden schulden op termijn, 
die tot de rekening-verhouding behoren, met de andere schulden verre
kend ongeacht beslag op het actueel saldo of faillissement van een der 
correspondenten. Ben analoge oplossing moet gelden voor niet vast
staande schuldvorderingen: rekeningposten die na afsluiting nog betwist 
blijven kunnen na vaststelling door de rechter met het rekeningsaldo 
gecompenseerd worden. 
Aldus, ten slotte, blijft een vordering uit een wederkerige overeenkomst, 
in rekening-courant geboekt, onderworpen aan het ongeschreven beginsel 
van de ,compensatio ex eadem causa", d.w.z. dat verrekening van de 
tegenvorderingen uit die overeeilkomst met het sal do in rekening-courant 
plaats dient te vinden, verrekening die geschiedt door , ,tegenboeking'' 
ook dan,- Wanneer de in rekening geboekte vordering reeds door de 
doorlopende compensatie in rekening-courant geheel of gedeeltelijk is 
teniet gegaan. 

4°. Volgens NELISSEN knoopt de gewoonterechtelijke regel van de ver
ruiming van de mogelijkheid tot compensatie in het kader van de rekening
courantverhouding historisch aan bij de compensatie van het , ,costumiere 
recht", die in de rechtspraak haar neerslag vond. Kan evenwel een 
bepaling van dwingend recht (bijv. de uitsluiting van compensatie na 
beslag en faillissement) door het gewoonterecht terzijde gesteld worden? 
Dergelijke gewoonterechtelijke normen - aldus de auteur - zijn dog
matisch niet te funderen, men kan alleen maar vaststellen dat zij bestaan. 
Heel het gebied van de rekening-courant moet aan de soevereine beoor
delingsmacht van de feitenrechter worden overgelaten. 

6°. Tot slot formuleert NELISSEN zijn stelling als volgt: , , Uit heel het 
voorgaand betoog blijkt dat de overeeilkomst niet de rechtsgrond kan zijn 
van de normen die de rekening-courant beheersen. De overeenkomst om 
een zakenrelatie als een eenheid te beschouwen en niet elke verrichting 
afzonderlijk te vereffenen is enkel de toepassingsvoorwaarde van deze 
regels. Zodra een zodanige overeeilkomst tot stand komt worden een 
aantal regels van gewoonterecht van toepassing, die, in voorkomend 
geval, voorrang krijgen op wettelijke bepalingen van dwingend recht. 
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Deze regels kunnen als volgt samengevat worden: 
- de wederzijdse schulden en vorderingen worden doorlopend gecom

penseerd; beslag op het actueel sal do of faillissement van een der 
correspondenten belet de compensatie niet van het saldo met schulden 
op termijn of onder voorwaarde; 
compensatie met buiten de rekening staande schulden en vorderingen 
grijpt eerst plaats wanneer de rekening-verhouding een einde genomen 
heeft; 
de invordering in rechte van een afzonderlijke schuldvordering is 
ontoelaatbaar; 
met uitzondering van rekeningen met bepaalde duur of waarvoor een 
opzegtermijn moet in acht genomen worden, vormt het saldo op elk 
ogenblik een opeisbare schuld of een geheel van opeisbare schulden; 
een starting, in specien of in giraal geld, tot vermindering van het 
saldo, vormt een betaling die eerst op de vervallen schulden en, tussen 
de vervallen schulden, eerst op de oudste wordt toegerekend, met 
uitsluiting van de toepasselijkheid der andere wettelijke bepalingen 
terzake van toerekening van betalingen; 

- een schuldvordering die ontstaat uit de niet-nakoming van een verbin
tenis voortspruitend uit een wederkerige overeenkomst, kan met het 
saldo van de rekening worden gecompenseerd, ondanks faillissement 
van de tegenpartij, cessie van ofbeslag op het saldo, zelfs wanneer de 
vordering van de tegenpartij uit dezelfde overeenkomst door com
pensatie is teniet gegaan" (74). 

3. HET CASSATIE-ARREST VAN 18 MEl 1973 

De juistheid van een aantal stellingen van NELISSEN werd bevestigd in een 
belangrijk arrest van hetHofvan Cassatie dd. 18 mei 1973 (75). De feiten 
en het arrest worden als volgt door de auteur samengevat(76). 
De feiten waren de volgende. Een zekere Dooms, die handel dreef onder 
de firmanaam Majoco, werd in staat van faillissement verklaard bij vonnis 
van 30 januari 1967, waarbij de datum van de staking van betaling werd 
bepaald op 30 juli 1966. Tot zekerheid van een krediet onder vorm van 
voorschotten in rekening-courant, had hij zijn handelszaak in pand gege
ven, een eerste maal op 15 april 1965 voor 200.000fr.", en een tweede 
maal op 11 augustus 1966-dus binnen de verdachte peri ode- eveneens 

(74) O.c., 177. 

(75) R.W., 1973-1974, 363; J.T., 1974, 658; Pas., 1973, I, 873; R.C.J.B., 1975, 62. Zie ook: 
DASSESSE, Suretes constitwies en peri ode suspecte pour garantir le solde d'un compte-courant, Rev. 
Banque, 1976, 57 e.v. 
(76) O.c., 258-260. 
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voor 200.000 fr. Op het ogenblik van het stellen van de tweede zekerheid 
vertoonde de rekening-courant een debetsaldo van 692.320fr. 

Toen de kredietop~ning, korte tijd voor het faillissement, met name op 3 
januari 1967 werd opgezegd werd de rekening afgesloten op een debet
saldo van 644.287 fr. 

Tussen de bank en de curator bestond betwisting betreffende de tegenstel
baarheid van de tweede pandstelling. 

Het - niet gepubliceerde - arrest in graad van beroep had het pand 
tegenstelbaar verklaard. 

De curator voerde in cassatie een schending van artikel445 Faill. W. aan, 
hoofdzakelijk omdat het debetsaldo van de rekening-courant bij de pand
stelling van 11 augustus 1966 het bedrag van het toegekende pand over
trof. 
Het Hof van Cassatie stelt eerst vast dat, luidens het aangevochten arrest 
, ,enerzijds, de alsdan gegeven waarborg tot dekking bestemd was van aile 
bedragen die de kredietnemer aan de bank zou verschuldigd zijn , ,inge
volge afgesloten of af te sluiten verrichtingen", en, anderzijds, sedert 
laatstvermelde pandstelling tot op de dag van de afsluiting van de reke
ning-courant, de firma Majoco in totaal een bedrag van 1.004.183 fr 
betaalde terwijl de bank in dezelfde peri ode een bedrag van 993.807 fr aan 
kredieten verleende" . 

Het Hof besliste dat het aangevochten arrest zonder miskenning van 
artikel 445 op grond van deze vaststellingen had kunnen oordelen dat de 
door de firma Majoco sedert de pandstelling van 11 augustus 1966 gedane 
remises , ,op de oudste schulden moesten worden aangerekend met het 
gevolg dat gezegde pandstelling, na deze laatste remises, nog slechts op de 
sedert 11 augustus 1966 verleende kredieten en de daardoor aangegane 
schuld be trekking had'', zodat de pandstelling als geldig en aan de boedel 
tegenstelbaar kon beschouwd worden. 

De conforme conclusies van Procureur-Generaal Ganshof van der 
Meersch bij voomoemd arrest Iaten toe een beter inzicht te verkrijgen in 
deze enigszins elliptische motivering. 

Enerzijds treedt Procureur-Generaal Ganshof de klassieke leer nog in 
beginsel bij: zijn definitie van de rekening-courant is aan Van Ryn
Heenen ontleend. Maar anderzijds verwerpt hij de onsplitsbaarheid van de 
rekening-courant voor de toepassing van artikel445, daarbij steunend op 
de recente ontwikkelingen van de Franse rechtspraak, die vrij uitvoerig 
weergegeven worden. 

Interessant is echter vooral de mening die het Openbaar Ministerie uit 
m.b.t. de toepassingsmodaliteiten van artikel 445 Faill.W. 
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Nate hebben herhaald dat de gevolgen van de rekening-courant in de 
eerste plaats door de wil der partijen worden bepaald, stelt het Openbaar 
Ministerie dat, bij gebrek aan elementen die de feitenrechter aangaande 
het , , voornemen van partijen zou hebben vastgest~ld'', het onderzoek 
moet gericht worden op de bewegingen van de rekening-courant en op de 
stand ervan zowel op het tijdstip van de zekerheidsstelling als bij de 
afsluiting van de rekening. 
De stelling van eiser in cassatie volgens dewelke alleen het bedrag van het 
debetsaldo op het tijdstip van de zekerheidsstelling met de waarde van de 
zekerheid moet vergeleken worden wordt uitdrukkelijk veroordeeld. Dit 
criterium werd ook door de Franse cassatierechtspraak gehanteerd; het 
wordt verworpen op grond van dezelfde argumenten als deze van een 
groot deel van de Franse rechtsleer uit deze periode. Er is namelijk geen 
reden om de zekerheid eerst als waarborg van de reeds bestaande schuld te 
beschouwen, en dan pas als waarborg van het nieuw krediet dat desgeval
lend na de zekerheidsstelling kan verleend worden. 
Volgens FREDERICQ (77) heeft dit arrest de verdienste een samenhangend 
systeem uit te werken. De aangenomen oplossing zal zich evenwel niet 
altijd opdringen, bijv. indien partijen overeenkomen de tcierekening der 
betalingen te laten geschieden op een andere wijze dan de wettelijke. 
Vermits de rekening-courant, door het gebruik geschapen, uitwerkingen 
heeft die niet door de wet geregeld zijn, worden haar gevolgen essentieel 
bepaald door de wil der partijen en de beoordeling van de rechter is in feite 
en derhalve soeverein. 

C. Documentair krediet(78) 

De Internationale Kamer van Koophandel heeft op 3 december 1974 de 
tekst vastgesteld van de nieuwe , ,Regles et usances uniformes relatives 
aux credits documentaires (revision 1975)" (79). De laatste herziening 

(77) O.c., 98. 

(78) Zie in het algemeen: EISEMANN, F., Le credit documentaire dans le droit et dans Ia pratique, 
Parijs, 1963; MUKOIE-OKITUNUNGU, Le credit documentaire, Leuven, 1976; Genera1e Bankmaat
schappij, lnleiding tot het document air krediet, 1977 ; HENRI ON, R., Aspects juridiques et economi
ques du credit a court terme, 3e druk, 1973, 155 e.v.; STOUFFLET, J., Le credit documentaire, Parijs, 
1957. 
(79) Zie de tekst in:Rev. Banque, 1975, 104; raadpleeg: BoNToux, Considerations sur les nouvelles 
regles et usances uniformes relatives aux credits document aires (revision 1975), Rev. Banque, 1975, 
83 e.v.; MOREAU, Naissance et revision des Regles et Usances uniformes relatives aux credits 
documentaires, Rev. Banque, 1975, 271. De gewoonterechtelijke ,regles et usances" (uniform 
customs and practice) werden voor het eerst vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophan
del in 1929. 
In 1962 werden ze aanzienlijk gewijzigd na de toetreding van Engeland en de Dominions. In deze 
, ,regels'' wordt vastgelegd wat een documentair krediet is, hoe het wordt geopend en hoe het word! 
afgewikkeld. Speciale aandacht wordt besteed aan de over te leggen documenten (cognossement, 
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dagtekende van 1962. Hierna worden aileen de voornaamste wijzigingen 
bondig aangeduid. 

1. HERROEPBAAR DOCUMENT AIR KREDIET 

De tekst van 1962 (art. 2) bepaalde dat een herroepbaar documentair 
krediet voor de betrokken bank( en) geen juridische verbintenis inhield. In 
de nieuwe tekst is deze beperking weggevallen: bij de toekenning van het 
herroepbaar documentair ki"ediet is er inderdaad wei een verbintenis in 
hoofde van de bank( en), doch onder hetvoorbehoud dat deze verbintenis 
niet gewijzigd of eenzijddig werd herroepen op het tijdstip van de voor
legging van de documenten. Artikel 2 regelt thans uitsluitend nog de 
gevolgen van een herroeping in de verhouding onder de betrokken ban
ken. 

2. 0NHERROEPBAAR DOCUMENTAIR KREDIET 

Wat de onherroepbare documentaire kredieten betreft, regelt het nieuw 
artikel 3 met grotere nauwkeurigheid de juridische verplichtingen van de 
emitterende en van de bevestigende bank bij de verschillende betalings
bewijzeri (80). 

3. JURIDISCHE GEVOLGEN VAN TELEX OF TELEGRAM 

Het nieuw artikel 4(c) betreft de juridische gevolgen van een telex, 
telegram of , ,cable'' waarbij de emitterende bank een andere bank ermee 
gelast een ki"ediet aan de begunstigde te betekenen. Zo in de telex, 
telegram of ,cable" geen beperkingen voorkomen (zoals bijv.: ,details 
volgen" of ,onder voorbehoud van bevestigingsbrief"), moet de 
geadresseerde bank dit bericht behandelen als een kredietopening die 
onmiddellijk gevolgen heeft, zonder dat nog moet worden gewacht op een 
bevestiging per brief (zoals dit in de praktijk vaak geschiedde). 

4. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE BANKEN 

Artikel 7 betreft de aansprakelijkheid van de betrokken banken bij het 
onderzoek van de voorgelegde documenten (81). In de versie van 1962 

polis, factuur, enz.) en aan de aansprakelijkheid van de banken. Toch ontstaan er nog geschillen, 
ondanks de gemeenschappelijke regels; zie: EPSCIITEIN en BoNTOUX, Reflexions sur le formalisme du 
credit documentaire, Rev. Banque, 1972, 396 e.v. 
(80) Raadpleeg ook: BAISE, Le role de la banque notificatrice dans les operations de credit 
documentaire irrevocable, Rev. Banque, 1977, 35. 
(81) Raadpleeg: PABBRUWE, De rechtspolitiek van de bank bij het documentair krediet, T.P.R., 
1968, 271 e.v. 
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moest dit onderzoek aileen betrekking hebben op de vraag of de docu
menten de schijn vertoonden van overeenstemming met de voorwaarden 
van het krediet (,apparence de conformite"). Op grond van de nieuwe 
tekst, moet bovendien worden nagegaan of de voorgelegde documenten 
ook onderling overeenstemmen; zoniet, dan ontstaat het vermoeden dat 
die documenten niet de schijn van overeenstemming met de kredietvoor
waarden vertonen(82). 

5. 0NDERZOEKVERRICHTINGEN BETREFFENDE DE DOCUMENTEN 

Artikel 8, dat de verschillende onderzoekverrichtingen van de banken 
betreffende de documenten preciseert, werd aanzienlijk gewijzigd en met 
de heersende praktijk in overeenstemrning gebracht. Aldus wordt thans 
bepaald welke procedure de banken moeten toepassen wanneer ze be
schouwen dat bepaalde voorgelegde documenten niet in overeenstemming 
zijn met de kredietvoorwaarden. Ook worden de gevolgen van het niet
naleven van deze procedure in de nieuwe tekst nader bepaald. 

6, VRACHTPRIJS EN ANDERE VERVOERKOSTEN 

Het nieuw artikel 16 (c) schrijft voor dat de banken (behoudens an
dersluidend beding in de kredietovereenkomst of in de voorgelegde do
cumenten) ,verplicht" zijn de documenten te aanvaarden die vermelden 
dat de vrachtprijs of andere vervoerkosten bij de levering betaalbaar zijn. 
In de versie van 1962 waren de banken vrij dergelijke documenten al dan 
niet te aanvaarden. 

7. VERZENDINGSDOCUMENTEN 

Het nieuw artikel 17 bepaalt dat de banken verplicht zijn een verzen
dingsdocument te aanvaarden waarop aan de rectozijde de clausule voor
komt , ,declare contenir aux dires du chargeur ... '' of een gelijkaardige 
clausule zoals , ,shipper's load and count'', ,,said by shipper to contain'', 
,said to contain", enz. 
Deze verplichting valt evenwel weg bij andersluidend beding in de kre
dietovereenkomst, of nog wanneer de vervoerder op het document de 
waarachtigheid van deze verklaring in twijfel stelt(83). 

8. DOCUMENTEN VAN ,,GECOMBINEERD VERVOER'' 

Ingevolge de evolutie van het intemationaal goederenvervoer werd een 
nieuw artikel 23 opgenomen, dat betrekking heeft op documenten van 

(82) Zie reeds: EISEMANN, o.c., 65, 67-68. 

(83) BONTOUX, o.c., 92. 
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,gecombineerd vervoer" (o.a. met containers). Bedoeld wordt inz. het 
goederenvervoer , , van deur tot deur'' waarbij gebruik wordt gemaakt van 
minstens twee verschillende vervoermiddelen (84). Artikel 23 preciseert 
de verplichtingen van de banken wanneer de kredietovereenkomst een 
dergelijk document voorschrijft(85). 

9. AANV AARDING VAN VERZEKERINGSDOCUMENTEN 

De tekst van 1962 ( oud artikel 25) bepaalde dat de banken (behoudens 
andersluidend beding in de kredietovereenkomst) alle verzekeringsdocu
menten ,,mochten'' weigeren waarop een latere datum voorkwam dan de 
verzendingsdatum aangeduid op de verzendingsdocumenten. 
De letterlijke toepassing van dit voorschrift heeft tot misverstand aan
leiding gegeven. 
Volgens het nieuw artikel 27 valt de keuzemogelijkheid van de banken 
weg. Thans ,moeten" dergelijke documenten geweigerd worden, be
houdens wanneer uit het voorgelegde verzekeringsdocument blijkt dat de 
dekking door verzekering is ingegaan sedert de verzending (of de gelijk
aardige verrichting ingeval van gecombineerd vervoer). 

10. BESCHRIJVING VAN DE KOOPWAAR IN DE FACTUREN 

Volgens het nieuw artikel32 (c) moet de beschrijving van de koopwaar, 
die in defacturen voorkomt, overeenstemmen met de beschrijving die is 
vastgesteld in de kredietovereenkomst. In alle andere documenten mag de 
koopwaar in algemene termen worden beschreven, op voorwaarde dat die 
termen niet onverenigbaar zijn met de beschrijving die is opgegeven in de 
kredietovereenkomst. 
Ook deze bepaling preciseert de tekst van 1962 ( oud artikel 30) die tot 
misverstand had aanleiding gegeven. Zo de beschrijving op bepaalde 
documenten (bijv. cognossementen, verzekeringscertificaten, gewicht
nota's, enz.) vrij algemeen mag zijn, dan mag dit niet gelden voor 
essentiele documenten die een nauwkeurige beschrijving moeten bevat
ten. 

11. Het laattijdig voorleggen van documenten (met het oog op betaling, 
aanvaarding of verhandeling) heeft tot veel betwistingen aanleiding gege-

(84) Er bestaat momenteel nog geen gestandardiseerd document voor dit type van vervoer. 
(85) Bij gebrek aan een gestandardiseerd document, moeten de banken de documenten van gecom
bineerd vervoer aanvaarden ,tels qu'ils leur seront presentes". 
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ven. Wat is immers ,voorlegging binnen een abnormale termijn"? Ar
tikel 41 van de tekst van 1962 schreef voor dat de voorlegging der 
documenten binnen een ,redelijke termijn" na hun emissie diende te 
gebeuren, hetgeen aan de banken een grote beoordelingsvrijheid overliet. 
Het nieuw artikel41 bepaalt dat de voorleggingstermijn die ingaat op het 
tijdstip van de emissie der documenten ( cognossement of andere verzen
dingsdocumenten) in de kredietovereenkomst moet worden vastgesteld. 
Indien de overeenkomst deze termijn niet vaststelt, moeten de banken de 
documenten weigeren die hen worden voorgelegd meer dan 21 dagen na 
hun emissiedatum. 

D. Nieuwe banktechnieken (86) 

1. AANPASSSING VAN DE BANKDIENSTEN AAN DE DEMOCRATISATIEVAN HET 

BANKWEZEN 

Ingevolge de , ,democratisatie'' van het bankwezen en de toename van het 
aantal verrichtingen (87), werden de laatste jaren enkele bankdiensten en 
-technieken aangepast of vernieuwd. 
Zo werd bijv. inzake deposito's de gamma van de termijnrekeningen 
aanmerkelijk verruimd. Onder invloed van de buitenlandse banken werd 
o.m. het systeem van de 7-daagse deposito's ingevoerd. Een van de meest 
typische vernieuwingen is de invoering van het systematisch sparen, 
waarbij vaste of veranderlijke bedragen op bepaalde tijdstippen automa
tisch overgeschreven worden van de zichtrekeningen naar een of andere 
boger renderende bel egging. V ele van de nieuwe technieken betreffen het 
giraal geldverkeer. 
Op het domein van de kredietverlening is de jongste jaren de financiering 
van de investeringen met kredieten op halflange en lange termijn sterk op 
de voorgrond getreden. Anderzijds heeft zich de laatste paar jaren, onder 
invloed van de buitenlandse banken, het systeem ontwikkeld van vast 
opgenomen kredieten voor een vrij korte peri ode van bv. een tot drie 
maand. Inmiddels hebben ook de Belgische banken deze zogenaamde 
,straight loans" ingebouwd in de gamma van hun kredietverlening. 
Nieuwe banktechnieken, vooral inzake het betalingsverkeer, kunnen 

(86) Zie: DELMOTTE, L., en VAN NULAND, J., in: Behandeling van een kredietaanvraag door een 
bank, uitg. Belgische vereniging der Banken, 1977. 
(87) In juni 1978 was er in ons land, in het bezit van particulieren, bedrijven en overheid, 355,8 
rniljard BF in chartaal geld en' 505,4 rniljard BF giraal geld (of 58,6% giraal geld tegen 51,6% in 
1970). In 1970 waren er bij de Belgische banken 1.809.000 zichtrekeningen, tegen 2.753.000 in 
1976. 
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slechts ingevoerd worden indien het grootste deel der instellingen hieraan 
deelneemt. Zulks veronderstelt een standardisatie van een aantal werkpro
cedures. De nieuwe banktechnieken berusten dan ook op een achttal 
protocols gesloten onder de financiele instellingen in ons land. 

De voornaamste zijn: 
- het uniform stelsel van het rekeningnummer bij alle financiele instel

lingen; zoals bekend geven de eerste 3 cijfers de identificatie van elke 
financiele instelling, de volgende 7 cijfers staan ter vrije beschikking 
van elke instelling, en de laatste 2 cijfers vormen een controlegetal; 

- de uniforrnisatie van het overschrijvingsformulier, de cheque, enz.; 
- de uniforme opstelling van de magneetbanden ter uitwisseling van 

financiele verrichtingen; 
- de uniforrne procedure voor het automatisch inc as so van vorderingen; 
- de automatisering van de compensatie tussen de banken via het 

U.C.V. (Uitwisselingscentrum van te Verrekenen Verrichtingen). 

2. ENKELE VERWEZENLIJKINGEN 

a) De cheque-inhouding (of ,check truncation") 

Deze benaming_doelt op d~ procedure, w~arbij cheques tot eet1 zeker 
bedrag door het uitbetalend kantoor in het eigen archief bewaard worden, 
en waarbij alleen de nodige inforrnatie nopens de cheque doorgegeven 
wordt aan de bank, waarop de cheque getrokken is. Binnen eenzelfde bank 
betekent ,truncation" dat de cheque blijft in het uitbetalend kantoor, 
terwijl op automatische wijze de uitschrijver zal gedebiteerd worden in het 
kantoor waar hij zijn rekening voert. 
Tussen de banken onderling worden momenteel cheques ingehouden tot 
een maximum bedrag van 25.000 frank. 

Zoals bekend garandeert de Eurochequekaart de betaling van elke cheque 
tot een maximum bedrag van 5. 000 frank. De afgifte van een boekje met 
25 cheques betekent bijgevolg een risico van 125.000 frank. Vandaar het 
groat belang dat de banken noodgedwongen moeten hechten aan een 
beperkte , ,credit scoring'' alvorens chequeboekjes af te leveren. Vandaar 
ook dat getracht wordt via aangepaste computerprogramma's het aantal af 
te leveren cheques in verhouding te brengen tot het courant gebruik van 
cheques van elke client. 
Een delikaat probleem blijft het nazicht van de handtekening. De praktijk 
heeft evenwel uitgewezen dat het grate gevaar niet op dit domein ligt. Het 
bedrog gebeurt vooral met gestolen cheques, die met behulp van vervalste 
Eurochequekaarten en gestolen of vervalste identiteitskaarten in het 
buitenland worden gei:nd. 
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b) De overschrijvingen tussen financiele. instellingen door middel van 
magneej}Jafiden, uitgewisseld in het U.C.V. 

Niet aileen de inlichtingen nopens ingehouden cheques worden via mag
neetband uitgewisseld, doch ook de gewone overschrijvingen. Hierbij 
mag een omschrijving gevoegd worden van tweemaal 53 karakters. De 
bank waar de begunstigde zijn rekening voert, is verantwoordelijk voor de 
overeenstemming tussen naam van begunstigde en het rekeningnummer. 
De banken dringen er bij hun clienten op aan zorgvuldig het rekening
nummer van de begunstigde te noteren, want in een automatisch beta
lingssysteem is dit het enige element dat feilloos en zeker kan gecon
troleerd worden. 
Deze uitwisseling van overschrijvingen via magneetband vormt een grote 
werkbesparing; men kan het zich zo voorstellen dat de bank die de 
opdracht ontvangt de verrichting registreert, en dat de bank van de begun
stigde de betrokken rekening crediteert zonder nieuwe registratie en bijge
volg zonder kans op een nieuw,e vergissing. 
Inmiddels heeft deze uitwisseling van overschrijvingen via magneetband 
een dubbele uitbreiding genoten: 
- Eensdeels geven clienten die veel betalingen te verrichten hebben 

(bijv. lonen en leveranciers) en die zelf over een computersysteem 
beschikken, hun opdrachten tot betaling aan hun bank via een mag
neetband. 

- Anderdeels vragen clienten die een groot aantal vorderingen te incas
seren hebben (R. T. T., gas- en electriciteitsmaatschappijen, uitgeve
rijen, T.V. -distributienetten, enz.) dat de details nopens de gei:nde 
bedragen hun via een magneetband zouden medegedeeld worden. 

Zodoende ·kunnen zij zonder nieuwe manuele registratie hun eigen 
clientenboekhouding , ,a jour'' brengen. 

c) Het systeem van de gedomicilieerde vorderingen (preauthorized . 
payments) 

In dit systeem geeft de client aan de bank de toelating de facturen van 
bepaalde leveranciers (R.T.T., gas, electriciteit, water, enz.) automatisch 
te betalen bij aanbieding. De leverancier zendt zelf de afrekening aan de 
client, en geeft de opdracht tot debiteren van de rekening van de betrokken 
client aan de bank via een magneetband (uitzonderlijk met lijsten). In dit 
geval gaat het om vorderingen met veranderlijke bedragen. 
Ingevolge een protocof onder de banken gesloten, beschikken deze over 
een peri ode van 10 dagen om de betaling uit te voeren. De bank en moe ten 
inderdaad kunnen nagaan of er provisie op rekening is. Dit probleem is 
voor de banken moeilijker dan voor het Bestuur der Postchecks, o.m. door 
volgende omstandigheden: 
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Daar waar het beheer van de rekeningen bij het Bestuur der Postchecks 
gecentraliseerd is te Brussel, is zulks bij de banken gedecentralisserd 
in de vestigingen waar de rekeningen gevoerd worden. Een eventuele 
centrale computerverwerking doet hier geen afbreuk aan. 
De banken moeten rekening houden met toegestane kredieten om nate 
gaan of er al dan niet provisie op rekening is. 

Er wordt evenwel naar gestreefd deze betalingstermijn in te korten. Maar 
het is duidelijk dat de tijd die een individuele bank nodig heeft om na te 
gaan of er provisie is, in grate mate gedetermineerd wordt door haar 
interne organisatie. 

d) Doorlopende opdrachten om vaste bedragen periodiek te betalen. 
Denken wij bijv. aan huishuur, allerhande vaste bijdragen, enz ... 

3. DE PROLIFERATIE VAN CHEQUES (88) 

De actie van banken en andere financif~le instellingen tot promotie van het 
chequegebruik heeft uiteindelijk aanleiding gegeven tot een proliferatie 
van de cheque. 
De cheque wordt gebruikt voor zeer kleine betalingen. Het is duidelijk dat 
het bankbiljet voor kleine betalingen het goedkoopste en meest efficient 
betaalmiddel is (89). 
De uitwisseling van duizenden kleine cheques , , verstopt'' evenwel de 
traditionele kanalen van de compensatiekamers. Gelukkig heeft de che
que-inhouding hier een zekere oplossing gebracht. Toch blijft het feit dat 
zelfs met de cheque-inhouding elke cheque, hoe klein ook, volledig moet 
geregisteerd worden, en achteraf meetelt als een verrichting in de 
reusachtige computerverwerking. Dat kost geld(90). 

(88) Zie ook: DAL,La responsabilitti des proprihaires de carnets de cheques en cas de perte, devol 
ou d'emploi abusif, J.T., 1977, 689 e.v.; CABRILLAC, Le droitfram;ais devant le deferlement des 
emissions de cheques sans provision, Rev. Banque, 1974, 809 e.v. 
(89) In 1970 werden42.100.000 cheques uitgereikt, tegen 89.100.000 in 1976. In 1970 werden 
375.000 chequegarantiekaarten uitgereikt tegen 1.248.000 in 1976. 
Medio 1976 kon men constateren dat op de 3 miljoen cheques die op een maand automatisch via het 
Uitwisselingscentrum van de Verrekenkamer te Brussel werden verwerkt, er meer dan 15,2% waren 
uitgeschreven voor bedragen van minder dan 500F, en 21,7% voor bedragen tussen 500 en 
1.000,-Fr. 
Maar of een betalingsopdracht, cheque of overschrijving nu een gering of een hoog bedrag betreft, de 
verwerking kost in beide gevallen evenveel. 
(90) In Frankrijk is men, naast de proliferatie van cheques, ook getroffen door de zg. ,tyrannie du 
papier" van de wisselbrieven. Ten einde hieraan een oplossing te brengen, hebben de banken sedert 
enige jaren de techniek van de wisselbrief op magneetband ingevoerd. Een dergelijke wissel , ,brief'' 
-die geen ,brief" meer is- doet uiteraard bijzondere prob1emen rijzen: geen endossering, geen 
cambiair aval, geen discontokrediet, enz. In werkelijkheid is de wisselbrief op magneetband niets 
meer dan een incasso-instrument. Zie: VASSEUR, La lettre de change-releve. De !'influence de 
l'informatique sur le droit, Parijs, 1976. 
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Tegen dit overdreven cheque-gebruik reageert de Nationale Bank, die de 
materH~le uitvoering verzorgt van de compensatie-activiteiten. 
Daarbij mag de cheque het bankbiljet als betaalmiddel niet verdringen. De 
politieke autoriteiten hebben er anderdeels de financiele instellingen attent 
op gemaakt dat overdreven chequegebruik en betaalkrediet verbonden aan 
de Eurocheque-kredietkaart, mogelijkerwijze de consumptieve uitgaven 
op een al te sterke manier hebben gestimuleerd. 

4. GIRALE LOONBETALINGEN(91) 

Het giraal geldverkeer heeft problemen doen ontstaan rand de loonbeta
lingen. Overschrijvingen tussen de banken, oak via het U. C. V., vragen 
inderdaad enkele dagen voor de materiele uitvoering. Dat kan problemen 
stellen voor de loon- of weddetrekkende, die dringend zijn geld nodig 
heeft. Daarom zoeken de financiele instellingen naar een oplossing voor 
de bespoediging van deze betalingen. De uitbetaling van lonen, wedden, 
werklozensteun en andere vergoedingen in bankbiljetten is in de huidige 
omstandigheden inderdaad blootgesteld aan risico's. In de grand is dit 
geen nieuw verschijnsel. De wisselbrief vond zijn oorsprong in de risico' s 
van het chartaal geldverkeer in de middeleeuwen. 
Ziehier enkele typische problemen rand loon- en andere girale betalingen: 
- de banken werken niet de zaterdag en de zondag; 
- de tijd nodig voor de post om de berichtgeving thuis te bezorgen; 

de tijd nodig voor de U.C.V.-werking; 
de computer kan de mededeling niet interpreteren zodat een melding 
,dringende loonbetaling" geen effect heeft. 

5. TECHNISCHE HULPMIDDELEN (92) 

a) Teleprocessing 

Overseining van gegevens, binnen eenzelfde gebouw en op grate afstand, 
is het hulpmiddel bij uitstek dat de automatisering in de financiele instel
lingen in de hand heeft gewerkt. 
Een typische vorm van teleprocessing is de opstelling van terminalen in de 
agentschappen, die via telefoonlijnen met een regionaal of centraal opge
stelde computer verbonden zijn. 
In een dergelijk netwerk zijn meerdere varian ten mogelijk: 
- De terminalen kunnen in dialoog met de computer (al dan niet met 

behulp van lokaal ingebouwde geheugens) zorgen voor een gecon-

(91) Raadpleeg oak: STUYCK, Problemen omtrent de girale uitbetaling van het loon, T.S.R., .1977, 
343 e.v. 
(92) Raadpleeg oak: PoULLET, Hoe evolueert de informatieverwerking in het financieel systeem van 
Belgie?, Rev. Banque, 1975, 30 e.v. 
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troleerde vastlegging der verrichtingen. De verdere afwerking gebeurt 
achteraf in de centrale computer. 

- Aan de vporgaande wijze van werken kan een module toegevoegd 
worden, waardoor de kantoren de computer kunnen ondervragen (bv. 
navraag naar saldi op een bepaalde rekening). 

- Een meer complexe variante bestaat hierin dat de computer de inge
voerde verrichting onmiddellijk ofkort erna gaat verwerken, zodat de 
nieuwe saldi van de rekeningen voor opvraging beschikbaar komen. 
Allerhande vormen van samenwerking tussen een minicomputer in de 
kantoren en de centraal opgestelde computers zijn eveneens mogelijk. 
Zo zouden bijv. de rekeningen van de plaatselijke clienten op de 
minicomputer van het kantoor zelf kunnen bijgehouden worden, ter
wijl de verrichtingen voor die rekeningen bestemd, doch van elders 
komend, bijv. in eenmaal 's nachts via de telefoonlijnen op de bestan
den van de minicomputer worden bijgeschreven. 

b) Ben volgende stap in de automatisering van de financH~le instellingen 
zal vermoedelijk de veralgemening van loketterminalen brengen. 
Karakteristiek voor de loketterminalen is wei dat d~ze bestanden onmid
dellijk (in ,real time") of kart erna (in uitgestelde ,real time") bijge
werkt worden. 

------

Deze loketterminalen kunnen naargelang de ontwikkelde programmatuur 
voor een bepaalde of meerdere soorten loketverrichtingen aangewend 
worden. 
Vermoedelijk zal de technologie terzake nog sterk evolueren. Terminalen 
waarbij de client zich identificeert door het inbrengen van een plastiek
kaart met magneetstrip zijp beschikbaar. In sommige instellingen bestaan 
reeds automatische terminals, waarbij de client met behulp van een iden
tificatiekaart en een geheim codenummer, zelf de computer kan ondervra
gen aangaande het saldo van zijn rekening. Het is daarbij mogelijk dat een 
klein druktoestel aan de client op vraag een lijst bezorgt van aile verrich
tingen die hij gedaan heeft sedert zijn vorige vraag naar het saldo van zijn 
rekening (93). 

c) Swift 

Een hulpmiddel in de automatisering van de internationale betalingen 
wordt gevormd door SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial 
Telecommunication) (94). 

(93) DE LAUZAINGHEIN, biformatique et gestion bancaire, Rev. Science Financiere, 197 5, 649 e. v. 
(94) Zie ook: Weekberichten van de Kredietbank, 27 augustus 1976. 
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Bij Swift zijn reeds meer dan 500 banken aangesloten over gebeel de 
wereld. Een dringende betaling via Swift zal voor zover de bank van de 
begunstigde open is voor ontvangst van bericbten (tijdsverscbil) binnen de 
5 minuten afgeleverd zijn. Een normaal bericbt moet binnen de 20 minu
ten afgeleverd worden. 
Swift is reeds gedeeltelijk operationeel sinds mei 1977. Het is een zeer 
complex project. De computercentra zijn gevestigd te Brussel en bij 
Amsterdam. In de aangesloten Ianden staan concentratoren opgesteld. 
Eenmaal Swift op kruissnelbeid loopt, is de internationale scbakel gelegd, 
die bijv. een Belgiscbe bank die baar eigen interne organisatie voor 
buitenlandse betalingen geautomatiseerd beeft, toelaat een automatiscbe 
binding te leggen naar andere banken toe. Niet aileen moeten de uitgaande 
betalingen niet opnieuw geregistreerd worden, docb tevens worden de 
gegevens nopens de binnenkomende betalingen recbtstreeks in de com
puter opgenomen. Doorgaans zuilen deze informaties moeten aangevuld 
worden vooraleer de uiteindelijke afrekening kan gebeuren (men denke 
bijv. aileen aan de bewijsstukken voor de wisselcontrole). Tenslotte zal 
Swift toelaten de ,nostro" -rekeningen op een automatiscbe wijze te 
reconcilieren. 

d)· Een recent initiatief in ons land vormt ten slotte de overeenkomst 
tussen een aanbal financiele instellingen om een gemeenscbappelijk net
werk van biljettenautomaten op te bouwen. Bedoeld wordt een netwerk 
van terminalen, toegankelijk van op de straat, en doorverbonden aan een 
centraal opgestelde computer. 
Aileen de kaarten in de databank van de computer opgenomen, bebben 
toegang tot bet systeem, na invoering door de client van een persoonlijk 
gebeim codecijfer. Dit netwerk staat in principe 7 dagen per week en 24 
uren per dag ter beschikking van de clientele. De kaarten met magneetstrip 
worden afgeleverd onder de verantwoordelijkheid van de aangesloten 
banken. De rekeningen van de clienten worden via bet U.C.V. gedebi
teerd voor de opgenomen bedragen. 
Dat dit netwerk een gemeenscbappelijk initiatief is van meerdere banken, 
is in de eerste plaats te verklaren door de uitzonderlijk boge investering die 
zulk netwerk met zicb brengt. Daarenboven wordt de kostprijs per ver
ricbting van dergelijke apparaten slecbts interessant mits een voldoende 
intensief gebruik. Met bet uniform systeem van rekeningnummers in ons 
land was er geen enkel bezwaar om meerdere banken aan bet initiatief te 
Iaten participeren. 
Een andere fundamentele reden van dit gemeenscbappelijk initiatief, ligt 
in de bedoeling dit netwerk niet te beperken tot biljettenautomaten, docb 
er eveneens verkooppuntterminalen op aan te sluiten. Aan de kasregis-
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treermachines van warenhuizen en andere distributieinstellingen evenals 
bijv. aan sommige benzinepompen, zouden kleine apparaten gekoppeld 
worden waar de client zijn kaart van de biljettenautomaten kan laten 
inlezen en zijn geheim codecijfer inbrengen. De client zal via het systeem 
automatisch gedebiteerd worden, en het betrokken distributie-organisme 
automatisch gecrediteerd. Het is duidelijk dat het niet opgaat verkoop
puntterminals van verschillende banken naast elkaar op te stellen, zodat 
het gemeenschappelijk netwerk hier een welgekomen oplossing bracht. 

E. De burgerlijke aansprakelijkheid van de kredietverlener 

De laatste jaren werden enkele interessante rechterlijke uitspraken gepu
bliceerd (9 5) betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van kredietver
leners, inz. tegenover de derden-schuldeisers van de kredietnemer(96). 

1. BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID 

De aansprakelijkheid van de kredietverlener wordt door de rechtspraak 
beschouwd als een bijzonder geval van de algemene regels betreffende de 
beroepsaansprakelijkheid, met verwijzing naar het criterium van de 
houding die de normaal bezonnen en zorgzame kredietverlener in het 
gegeven geval had behoren aan te nemen. Hierbij kunnen een aantal 
type-gevallen worden onderscheiden. 

a) Krediet aan een onderneming die haar betalingen heeft gestaakt 

Het is duidelijk dat de kredietverlener zich niet schuldig maakt aan een 
onrechtmatige daad telkens hij een krediet toekent aan een ondememing 
.die haar betalingen heeft gestaakt. Indien een dergelijke absolute aanspra
kelijkheid op de financiele instellingen woog, dan zouden ze veiligheids
halve geen kredieten meer verlenen aan ondememingen in moeilijkheden, 
hetgeen zeker niet wenselijk is (97). 
Wel wordt van de kredietverlener vereist dat hij in een dergelijk geval 
bijzonder waakzaam zou zijn, en dat hij met name voldoende objectieve 
inlichtingen over de kredietvrager, en over de kansen om de ondememing 
te redden, zou verzamelen, vooraleer hij het krediet toekent. Zo de 

(95) Zie bijv.: Kh. Brussel, 2oktober 1974,J.T., 1975, 44; Kh. Brussel, 16juni 1975,Rev. Banque, 
1976, 298; Kh. Brussel, 29 oktober 1976, J.T., 1977, 58; Kh. Brussel, 3 mei 1976, J.T., 1977, 60; 
Cass., 19 maart 1976, Pas., 1976, I, 806; R.C.J.B., 1977, 38. 
(96) Raadpleeg: ZENNER, Responsabilifl!s du donneur de credit, Rev. Banque, 1974, 707; m., 
Nouveaux developpements de la responsabilite du dispensateur de credits ,J. T., 1977, 53 ; CmGNIET, 
La responsablilite juridique du banquier donneur de credit, Rev. Banque, 1976, 4; SCHOENTJES-MER
CHIERS, La responsablilite civile du donneur de credit, R .C .J.B., 1977, 48; BRUYNEEL, Le , ,Memoire 
de Barsy" sur la responsabilite du donneur de credit, Rev. Banque, 1977, 313. 
(97) SCHOENTJES-MERCHIERS, o.c., 55. 
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financH~le instelling door de kredietvrager om de tuin wordt geleid, jazelfs 
bedrogen, dan treft haar geen aansprakelijkheid. 
In bepaalde gevallen zal men in hoofde van de bank nochtans wel een 
onrechtmatige daad kunnen vaststellen. Aldus bijv. wanneer ze geregeld 
kredietoverschrijdingen toestaat aan een onderneming waarvan zij weet 
dat zij in zware moeilijkheden verkeert, en aldus tegenover de derden
schuldeisers de schijn verwekt dat de bedoelde onderneming nog solvabel 
en kredietwaardig is. 
Een financiele instelling - aldus de rechtspraak - mag niet alleen haar 
eigen belangen in aanmerking nemen (bijv. door het toestaan van kre
dietoverschrijdingen om haar klient, en dus de door haar reeds verleende 
kredieten, te , ,redden'') ; ze moet tevens rekening houden met de belangen 
van derden die ze niet mag misleiden door een schijnsolvabiliteit bij haar 
klient te handhaven. Het volstaat niet dat de kredietvrager voldoende 
zakelijke of persoonlijke zekerheden aanbiedt of zelfs dat de Staatswaar
borg wordt aangeboden; de kredietverlener moet zich in de eerste plaats 
laten leiden door. de intrinsieke toestand van de kredietvrager. 

b) Krediet aan een ,onwaardige" handelaar, d.i. een handelaar (of 
onderneming) die kennlijk oneerlijk is en/of die er een onregelmatige 
activiteit op nahoudt. Er kan in een dergelijk geval een onrechtmatige daad 
aan de kredietverlener worden verweten, wanneer hij kennis had van de 
oneerlijkheid en/of van de onregelmatigheden, of wanneer hij ervan rede
lijkerwijze kennis behoorde te hebben. 

c) Disconto van complaisance-papier, wisselruiterij, enz. 

Hierbij kan de financiele instelling in werkelijkheid medeplichtig zijn in 
de onrechtmatige daad van de kredietnemer, vermits ze hem een fictief 
krediet verleent dat de derden misleidt. 

De rechtspraak vereist niet dat de kwade trouw van de financiele instelling 
zou worden bewezen: tach moet ze nagelaten hebben rekening te houden 
met duidelijke aanwijzingen dat het om complaisance- of fictieve effecten 
ging(98). 

2. CAUSALITEITSBAND 

De onrechtmatige daad van de financiele instelling moet bovendien 
schade hebben veroorzaakt (causaliteitsband). 

Wanneer kan bewezen worden dat een derde-schuldeiser van de kre
dietnemer met hem niet zou hebben gecontracteerd zo de financiele instel-

(98) Zie bijv.: Beroep Marseille, 8 juli 1971, Banque (Fr.), 1971, 1144. 
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ling geen misleidende schijnsolvabiliteit had verwekt, dan aarrvaardt de 
rechtspraak dater een oorzakelijk verband bestaat tussen de onrechtmatige 
daad en de schade. 
Doch het is niet steeds makkelijk het bewijs van de causaliteit te leveren. 
Het is niet uit te sluiten dat het toegekende krediet de ondememing 
normaal had kunnen redden, doch dat de kredietnemer het krediet op een 
verkeerde wijze heeft gebruikt. 
In dit geval heeft de kredietnemer de schade veroorzaakt (99). De finan
ciele instelling zou wel aansprakelijk kunnen worden gesteld indien zij, in 
de gegeven omstandigheden, behoorde te voorzien dat de in moeilijk
heden verkerende ondememing een verkeerd gebruik van het krediet zou 
maken, ten nadele van haar schuldeisers. 
Tach moet in dergelijke aangelegenheden zeer voorzichtig te werk worden 
gegaan; ook de derde-schuldeiser moet waakzaam zijn en zelf de be
scherming van zijn eigen belangen behartigen. Hij mag zich niet blind 
staren op de toegekende kredietopening, en hij moet zelf naar de ware 
stand van zaken peilen vooraleer verder te blijven leveren ( 1 00). 

3. ALGEMENE BESCHOUWINGEN 

lletis_ ci11i_de}ijk dat<ie_fil!_anci~le ins_t§llirrgen_ over(!el!_grot~~~Q_nQ_ffiische 
macht beschikken, en dat het aldan niet verlenen van een krediet bepalend 
kan zijn voor de voortzetting van een ondememing(lOl). 
Tach is het niet gerechtvaardigd de financiele instelling a.h. w. automa
tisch aansprakelijk te stellen zo er met haar kredietnemer iets mis loopt. 
Wanneer zij een krediet verleent aan een onderneming in moeilijkheden, 
kan men haar verwijten dat ze ten nadele van de derden-schuldeisers een 
schijnsolvabiliteit heeft verwekt. Doch wanneer zij in eenzelfde omstan
digheid weigert een krediet te verlenen of een kredietoverschrijding toe te 
staan, dan zal men haar verwijten dat zij de ondergang van de ondeme
ming, ten nadele van het personeel en van de derden-schuldeisers, heeft 
bespoedigd ... 
In de praktijk is het zeer moeilijk een duidelijke scheidingslijn te trekken 
tussen een ,goed" en een ,slecht" krediet. 

(99) SCHOENTJES-MERCIDERS, o.c., 59. 
(100) H.R., 28 juni 1957, N.J., 1957, nr. 514; H.R., 20 maart 1959, ibid., 1959, nr. 581. 

( 101) De Bankcommissie liet in haar jaarverslag 1969-1970 reeds opmerken: , We gens haar noodza
kelijke opneming in het economise he leven mag een bank zeker niet enkel haar eigen belangen beogen 
als schuldeiseres. Zij mag niet de weerslag uit het oog verliezen van de door haar genomen 
beslissingen, voor de ondememing in kwestie en voor de economie vn de streek of van hetland''. Zie 
ook: Gent, 25 april 1974 (onuitg. zaak B.B./Pauwels). 
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De financiele instelling pleegt zo volledig mogelijke inlichtingen te ver
zamelen over de kredietwaardigheid van de kredietvrager(l02). Haar 
aansprakelijkheid zal daarom vooral moeten ingeroepen worden wanneer 
ze zich op ontoereikende wijze heeft voorgelicht, of wanneer ze op 
lichtvaardige wijze een krediet heeft verleend of behouden, hoewel ze 
kennis had van kennelijk ongunstige inlichtingen. Bovendien moet de 
kredietverlener, ook nadat het krediet werd toegekend, zich blijven voor
lichten over de stand van zaken in de onderneming; deze verplichting blijft 
gelden gedurende gans de termijn van het krediet. 
De rechtspraak dient elke concreet geval op zijn merites te onderzoeken: 
zo de kredietverleners zonder onderscheid aansprakelijk werden gesteld 
voor de gevolgen van elke kredietverlening, die niet de verwachte resul
taten afwerpt, dan zouden zij dit risico in de kredietprijs moeten incal
culeren (rentevoet, discontovoet, enz.) hetgeen de kredietverlening uiter
aard duurder zou maken ( 103). 

(102) Zie: BROUW, R., De techniek van de kredietonderhandeling, Hoofdstuk 1; CUIGNIET, R., La 
responsabilite juridique du banquier donneur de credit, Rev. Banque, 1976, 4 e.v.; HENRION, R., 
Aspects juridiques et economiques du credit a court terme, 199 e.v.; BLDM, F.W.C., Grenzen aan 
leencapaciteit, Economisch en sociaal tijdschrift, 1976, 543 e.v. 
(103) FREDERICQ, o.c., 145. 
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