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PROBLEEMSTELLING

1. Deze studie is gewijd aan de praktijk van de klassieke Belgische bankkre-
dieten - speciaal inzake bankkredietvormen - bekeken zowel vanuit economisch als

vanuit juridisch standpunt.

In de loop der decennia groeide in diverse landen een complex van bankkredieten.

Dit samenstel is het resultaat van de wisselwerking tussen verscheidene elemen-

ten, zoals enerzijds de burger- en handelsrechtelijke regelingen en anderzijds

de structuur van de financiale markten, vooral wat herfinancieringsmogelijkheden

betreft. Het  Belgische  kredietwezen  is  vrij  sterk  uitgebouwd,  maar  het

ondergaat een ontwikkeling die in de komende jaren nog versneld zal  (moeten)

worden.

2. De afbakening van het hier behandelde gebied sluit dus de analyse van andere

kredietvormen Uit : eurokredieten, parabancaire kredieten, bepaalde  nieuwe

financieringstechnieken; er word: uiteraard wel bij gelegenheid naar verwezen.

Eurokredieten zijn kredieten die verleend worden in een andere dan de

nationale valuta van het  land waar de kredietverlenende bank gevestigd  is.

Ingevolge de internationalisatie van het bankwezen komen deze wel n

konkurrentie met binnenlandse kredietvormen.

Parabancaire kredieten zijn  kredieten  die  hoofdzakelijk  behoren  -  of

oorspronkelijk behoorden - tot het werkgebied van gespecial.seerde financiale

instellingen. Maar consumentenkredieten zoals afbetalingskredieten (korte

en middellange termijn) en hvpot.hecaire leningen (lange termijn) worden

overeenkomstig de branchevervaging thans ook door banken verleend. De door

de ondernemingen gebruikte financieringstechnieken factoring (kcrte termijn) en

leasing (lange termijn) worden (in Belgia en meestal ook elders) verleend door

gespeciali seerde ondernemingen  : ook zij zijn dikwijls in concurrentie met de

klassieke bankkredieten. De exportfinancieringstechniek Forfaitierung wordt

normaal door gespeciali seerde financiale instellingen in het buitenland

(Zwitserland, Duitse Bondsrepubliek, Brittani6) verleend, occasioneel wel eens

door Belgische banken : een variant wordt wel door de Belgische banken verleend

als forfaitdisconto bij de export.

Recente financieringstechnieken omvatten commercial paper en note issuance

facility, waarbij de ondernemingen schuldbekentenissen of promessen  aan  de
banken geven, die deze overnemen of plaatsen (potentiale off balance verbin-

tenissen voor de bank); ze zijn gekenmerkt door de tendens van desinter-

mediatie, m.a.w. met een financiering principieel los van de middelen van de

bank.
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3. Men kan de kredietvragers in drie groepen indelen : de overheid, de particu-

lieren en het bedrijfsleven.

De overheid doet praktisch geen beroep op bankkredieten, daar ze grote geld-
bedragen - economisch wel een "krediet" - bij de bank krijgt door middel van

(kortlopende)  schatkistcertificaten en door overheidsobligaties;  deze laatste

zal de bank hetzij verder plaatsen, hetzij in portefeuille houden : het zijn

geen bankkredieten en vallen dus buiten het bestek van deze studie.

De particul ieren richten zich voor hun verbruik behalve naar parabancaire kre-

dieten, zoals afbetalingskredieten en hypothecaire leningen, ook naar bankkre-

dieten, zoals bepaalde varianten van voorschottenkrediet in rekening-courant en

bepaalde bankborgtochten.  De kredietverlening aan deze groep was v66r de tweede

wereldoorlog beperkt, maar  kende  sinds  het  oorlogseinde een zeer  sterke

uitbreiding (o.m. door de wettelijke regeling van de afbetalingskredieten in

1957).

Het bedrijfsleven vormt voorwaar de  belangrijkste  doelgroep  voor  de
bankkredieten. Zelfs na 1945 waren de meeste kredieten van kortlopende aard :

kaskrediet, discontokredieten en bankborgtochten voor   de   binnenlandse,

acceptkrediet en documentair krediet voor de buitenlandse handel. Op het einde

van de vijftiger jaren werd het middellang en later nog het langlopend krediet

belangrijk :  het  investeringskrediet voor het binnenland en de (middel)lange

kredieten voor de export van kapitaalgoederen.  Deze laatste kredietvormen deden

een (bij ons) nieuwe handtekeningkredietvorm ontstaan : de internationale bank-

garantie; later "ontdekte" men dat bepaalde zogenaamde binnenlandse bank-

borgtochten in werkelijkheid bankgaranties zijn.

Veertig jaar geleden waren de belangrijkste kredietnemers "grote ondernemingen".

Deze werden inmiddels dikwijls multinationale ondernemingen, en ze beschikken

over degelijke financiele specialisten die een grondige kennis hebben van de

diverse financieringstechnieken.

Op te merken valt dat de laatste decennia de kleine en middelgrote ondernemingen

zich zeer sterk hebben verspreid en ruimschoots gebruik maken van bankkredieten.

De verschillende ondernemingen beperken zich voor de bevrediging van hun behoef-

ten niet tot de klassieke bankkredieten, maar maken ook gebruik van de andere

hoger vermelde financieringstechnieken.

Het bedrijfsleven vormt dan ook de belangrijkste doelgroep voor de bankkredieten

en het gaat dus in deze studie hoofdzakelijk om de zakelijke kredietverlening.
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Afgezien van een zekere verwantschap met andere (hier niet behandelde) krediet-

technieken vormen de Belgische klassieke bankkredieten een geheel, gekenmerkt

door de aard van de kredietgever (de bank), de techniek van de kredietonderhan-

deling en de keuze van de gebruikte zekerheden, z'smede hun onderlinge comple-

mentariteit.

4.  De  bankkredieten  worden  bestudeerd  vanuit  de  optiek  van  de  passieve

financiering (dus als het actief bedrijf van bankverrichtingen), maar bij iedere

kredietvorm worden de standpunten van de bank en van de kredietnemer onderzocht.

Bedrijfseconomisch wordt aandacht besteed aan de eventuele rol van de betrokken

kredietvorm  in  de  financiele structuur van de kredietopnemende onderneming,

m.a.w. de weerslag op de balansstructuur.

Een onderscheid wordt gemaakt tussen gel dkredieten, waarbij de bank prin-

cipieel bereid is geld te lenen, en handtekeningkredieten, waarbij de bank

haar kredietwaardigheid leent.

Volgens hun aard kunnen bij de geldkredieten twee soorten onderscheiden worden

: 1° Kredieten, die door hun opname vermogensbronnen worden en die dus op de

passiefzijde van de balans van de kredietopnemende onderneming verschijnen;

deze  staan  onder  het  langlopend  vreemd  en  kortlopend  vreemd  vermogen

(Volgens de balansfilosofie ligt de grens tussen beide categoriean op 66n

jaar : cfr. Schema van de balans der jaarrekening : Bijlage bij het K.B.

van 8.10.76 met betrekking tot de jaarrekening van de onderneming). Hun

gebruik behoort tot de externe financiering (daar het vermogen var

buiten de onderneming komt).

2° Kredieten, die door hun opneming mobiliseringstechnieken worden, waardoor

schuldvorderingen of voorraden  (meestal kortlopende vlottende activa, maar

bij de langlopende export ook langlopende vlottende active)  in  Ziquide mid-

delen omgezet worden; hierbij vinden de verschuivingen uitsluitend plaats in

de activa en blijft het balanstotaal onveranderd (afgezien van de

discontokosten).

Hun gebruik behoort tot de i nterne f inanriering (daar de middelen in de

onderneming zelf worden gevonden).

De handtekeningkredieten hebben geen weerslag op de balansstructuur.

5. Belangrijk is de aard van de kredietvorm inzake haar specifieke (gebonden aan

een bepaalde verrichting) of haar polyvalente (niet-gebonden aan een bepaalde

verrichting) aanwending.

Bij kortlopende kredietvormen bestaan specifieke kredieten, waarbij de hoofdaan-

dacht gaat naar een bepaalde verrichting, die spontaan de liquide middelen moet

terugbezorgen; voor de onverwachte (en minder belangrijke) behoeften is er het

polyvalente kaskrediet.
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Bij de middellange en langlopende kredietvormen wordt niet alleen naar de stipte

afbetaling van de verrichtingen gekeken, maar ook naar het geheel van de onder-

neming.

6. De meeste Belgische kredietvormen en de hierbij horende zekerheidsmogelijkhe-

den zijn weliswaar met die van onze (continentale) buurlanden verwant, maar er

bestaan ook sterke verschillen daarmee .

In  alle Westeuropese continentale  landen bestaat  het voorschottenkrediet  in

rekening-courant, in tegenstelling tot de Angelsaksische landen.

De buitenlandse kredietvormen zijn bijna identiek : vooral waar het de (middel)-

lange exportkredieten en de documentaire kredieten betreft. Het gebruik van het

acceptkrediet vertoont daarentegen een zekere verscheidenheid  :  terwijl  het

bankaccept in Frankrijk en in Nederland vooral een waarborginstrument (in het
kader van het documentair krediet) is, wordt het in  Belgie en in  de

Bondsrepubliek bovendien als een financieringsinstrument gebruikt.

Het investeringskrediet heeft in onze buurlanden ongeveer hetzelfde karakter als

in Belgia  :  uiteraard kent  ieder  land wel  eigen specifieke overheidssteun-

maatregelen bij investeringen.

De grootste verschillen bestaan echter bij de binnenlandse kortlopende krediet-

vormen en de hierbij passende zekerheden,  waarbij het eigenlijk gaat om de

financiering van de vlottende activa.

De mogelijkheid bestaat  in Nederland,  in de Bondsrepubliek en in Frankrijk,

echter niet in Belgie, voorschotten te krijgen op grond van de stille eigen-

domsoverdracht van schuldvorderingen aan de bank voor hun financiering : deze

eigendomsoverdracht maakt een intrinsiek element uit van de verrichting. Met het

nieuw Nederlands Burgerlijk Wetboek (art. 237 boek 3) wordt de stille eigendoms-

overdracht vervangen door een stil pandrecht.

Normaal wordt de leverancier op zijn bankrekening betaald door zijn debiteur,

maar de bank kan deze laatste wel verplichten aan haar te betalen.

Wel kent Belgi6 de inpandgeving van facturen voor voorschottenverlening aan de
cederende leveranciers : er wordt ruim gebruik gemaakt van diverse vormen van

discontokredieten (cedenten-, leveranciers-, promesse-, warrant-, acceptdiscon-

tokredieten),  hetgeen begunstigd wordt door de goed uitgebouwde herfinancie-

ringsmogelijkheden op de financiele markten.

Verder  kennen  onze  continentale  buurlanden  -  Frankrijk  sinds  1980  -  het

eigendomsvoorbehoud tegenover derden bij de levering van roerende zaken  :  in

Belgia is dat (nog ?) onbekend.
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De Bondsrepubliek en Nederland gebruiken bovendien de fiduciaire overdracht van

roerende goederen en van schuldvorderingen als betalingszekerheid voor schuld-

vorderingen zonder bindingen met het geleverd goed : ook hier zal in Nederland

het voormelde stille pandrecht de fiduciaire eigendom vervangen. Ingeval van

betaling gaat het goed van rechtswege terug naar de oude eigenaar, zoniet kan

hij beschikken over het goed om zichzelf te betalen, iets wat strijdig is met

het Belgisch verbod van pandverbeuren.

7.  Van zijn kant heeft Belgia eigen specifieke zekerheidsvormen,  zoals het

stille pand van de handelszaak en van het landbouwvoorrecht, alsmede de subroga-

tie  in  het  voorrecht  van  de  onbetaalde  verkoper  van  bedrijfsuitrustings-

materieel. De  Fransen  van  hun  kant  kennen  overigens  ook  het  pand  op de

handelszaak en ze hebben het pand op het bedrijfsuitrustingsmaterieel;  beide

panden beantwoorden wel aan andere voorschriften dan hun Belgische tegenhangers.

8. Wanneer en voor zover er een Europese interne markt komt, zal er een zekere

harmonisering van de thans zeer  uiteenlopende  nationale  wetgevingen  moeten

gebeuren, speciaal voor de grensoverschrijdende bankactiviteiten.  Men
kan daar-

bij de Nederlandse, de Duitse of de Franse krediettechnieken kiezen, ofwel er

eigen crearen, wat wellicht het meest marktconform zou zijn; dat zal echter nog

veel tijd vergen ...

Het faillissementsrecht, waarbij ook de regeling van het eigendomsvoorbehoud een

rol speelt,  is van land tot land zeer verschillend; ook daar zou de eenmaking

bijdragen tot een rationelere uniforme interne markt.

Mogelijk leert het Europa van morgen wat van de Belgische creativiteit inzake

krediettechnieken. Onderhavige analyse van het Belgische bankkredietwezen kan

daar, naar wij hopen, zij het op een bescheiden wijze, toe bijdragen.

Ze wil namelijk inzicht verschaffen in hetgeen Belgie op het gebied van het kre-

dietwezen - speciaal inzake bankkredietvormen - gemeen heeft met zijn buurlanden

en in hetgeen Belgia een eigen kenmerk heeft, afwijkend van de situatie in de

buurlanden. Hiermee is dan ook meteen ons onderzoeksdomein afgebakend.

Na een Inteidend Deel volgen twee hoofddelen, respectievelijk gewijd aan de

Binnenlandse Kredietvormen en aan de Buitenlandse Kredietvormen.

De studie werd afgesloten begin augustus 1990.

P.S. Vanaf 8.1.91 werd het (Belgisch) zegelrecht - ad 0,5 °/ - afgeschaft, dat00

geheven op de orderbriefjes,  wisselbrieven en warrants die hetzij in Belgie

gecreferd worden,  hetzij  in het buitenland gecreeerd werden,  maar  in Belgie

gedndosseerd, geaccepteerd, geavaleerd, gekweten, geind of betaald werden.

Hetzelfde geldt voor het zegelrecht met betrekking tot het endossement van fac-

turen in het kader van kredieten bruikbaar door voorschotten op facturen.
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INLEIDEND DEEL

9. Het opzet van dit deel bestaat erin de algemene kenmerken en het instru-

mentarium van de kredietverlening te belichten.

Hoof dstuk I behandelt de algemene kenmerken van de kredieten. Na de

omschrijving van het begrip krediet wordt de betekenis ervan voor de kre-
dietnemer, de bank en de algemene economie onderzocht. De classificatie

kan gebeuren in geld- en handtekeningkredieten, verder volgens de wijze van

beschikbaarstelling, de weerslag op de balansstructuur, het doel, de duur,

de economische activiteit en de aard van de kredietgever, de dekking, het

rentetype, de valuta; dan volgens de beoordelingscriteria, bekeken vanuit

bankstandpunt - vooral wat de aspecten risico, liquiditeit en rendabiliteit
betreft - en vanuit kredietnemersstandpunt.

Het begrip kredietopening wordt geanalyseerd : aard van het contract, de

kredietovereenkomst,  de duur,  de opzegging,  de kredietlijn en eventuele

overdisponering, het aflopend of revolving karakter.  De tarifering van de

diverse kredietvormen wordt weergegeven. Een beknopte vergelijking inzake

kredieten met de buurlanden wordt gemaakt. Een beeld wordt geschetst van

het kwantitatief belang van de verschillende kredietvormen.

Hoofdstuk II heeft betrekking op het instrumentarium bij de krediet-

verlening. De geldkredieten worden door hun opnemingen geldleningen;

daarom worden eerst de algemene kenmerken voor de rentelening bestudeerd :

de re6le  (of consensuele?)  aard,  het bezwarend karakter,  de vervroegde

terugbetaling,  de  schuldsplitsing,  de  toerekening  van  de  betalingen,

alsmede de burgerrechtelijke bescherming en de strafrechtelijke beteugeling
van de woeker. Bijna alle kredieten worden verleend in rekening-courant
soms met behulp van zekerheidsinstrumenten. Andere kredieten zijn geba-

seerd op het gebruik van handelseffecten.
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HOOFDSTUK I : ALGEMENE KENMERKEN VAN DE KREDIETEN

1. BEGRIP EN SOORTEN KREDIETEN

1.1. Begrip kredieten

10. Het woord krediet stamt van het Latijnse credere, geloven, en wijst op

het vertrouwen dat voor deze verrichting vereist is.  Oorspronkelijk berust

het begrip krediet op de idee van een ruil van tegenwoordige goederen tegen

toekomstige goederen, hetgeen voor de kredietverlenende bank een ruil bete-

kent van geld tegen een schuldvordering (toekomstig geld) - beide een acti-

vum in hoofde van de bank - zodat naast het subjectief element vertrouwen

ook het objectief element tijd, dus tevens de factor onzekerheid, in het

ruilmechanisme wordt ingevoerd.

Weliswaar  kunnen  alle  economische  subjecten  die  over  liquide middelen

beschikken, krediet verlenen :

- de bank, voor wie de kredietverlening een van de hoofdfuncties is, met

als  doel de onmiddellijke rendabiliteit (interest);

- de particulier of de onderneming, die geld aan de bank toevertrouwt in de

vorm van een zicht- of termijnrekening (incl. het depositoboekje, genaamd

spaarboekje bij de spaarkas), met als bedoeling het gemakkelijk gebruik

(bij de zichtrekening) of de intrest (bij de activa op termijn);

- de handelaar  (meestal  de verkoper,  soms ook de koper)  bij goederen-

verrichtingen, waartoe hij dikwijls door sectoriele geplogenheden gedwon-

gen wordt of waarbij het motief ligt in het verwachte latere rendement

(betalingsuitstellen, eventueel met de bedoeling zich later een klandizie

toe te eigenen en hierdoor de zakenomzet te verhogen).

Bij partijen die met elkaar schuldvorderingen verrekenen d.m.v. een deposi-

torekening of in rekening-courant, verleent de crediteur in feite krediet

aan de debiteur, ook al is er geen kredietovereenkomst afgesloten.

Het  taalgebruik  reserveert  o.i.  het  begrip  krediet  bij  voorkeur  voor

(actieve) bankverrichtingen. Er bestaan (in geheel West-Europa) specifieke

bankkredietvormen  bij  de  middel(lange)  export  met  geijkte benamingen :

leverancierskrediet en koperskrediet.
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Teneinde verwarring te vermijden, zegt men dus het best dat de leverancier

aan zijn koper betalingsuitstellen toestaat en dat de bank aan de

leverancier-exporteur een leverancierskrediet (cfr. nr. 311  e.v.)

verleent.   Zo  kan  ook de koper voorafbetal ingen  doen  aan de verkoper,
maar de bank kan aan de buitenlandse koper een koperskrediet (cfr. nr.
116 e.v.) verlenen om hem toe te laten de leverancier-exporteur contant te

betalen.

Krediet berust dus op een consensus;  het wordt genegoti eerd, maar soms

wordt de bank wel tot feitelijke kredieten gedwongen, namelijk onder de

morele druk van de kredietnemer die dringend liquide middelen nodig heeft,

bijvoorbeeld om lonen te betalen.

Naast de eigenlijke kredieten bestaan er de quasi-kredieten : dat is het

vreemd vermogen dat door interne financiering tot stand komt en nog recht-

matig in de onderneming voorhanden is (de voorzieningen voor later te beta-

len kosten of risico's, de later te betalen belastingen, kortingen, R.S.Z.,

provisies; bovendien de dertiende maand en het vakantiegeld, enz.).

Soms wordt krediet eigenmachtig genomen doordat schulden niet tijdig

betaald worden, alhoewel ze opvorderbaar zijn : belastingen, R.S.Z., provi-

sies, te betalen kortingen, alsmede de niet-betaalde vervallen betalings-

uitstellen,  geld- en handtekeningkredieten. Deze spontane kredieten

zijn geen echte kredieten, daar het element vertrouwen ontbreekt.

Tot nu toe was er sprake van geldkredieten, de oudste en nog steeds de

belangrijkste kredietvorm, doch thans leent de bank niet alleen geld doch

ook haar eigen kredietwaardigheid in de vorm van handtekeningkredieten.

1.2. Rol van het krediet

1.2.1. Betekenis voor de kredietnemer

11. De particulier kan dank zij het krediet zijn koopkracht verhogen en
zich hiermee goederen en dienstprestaties aanschaffen,  zonder vooraf te

sparen;  dit  is  o.a.  het  geval  bij  duurzame consumptiegoederen  (auto,

meubels, koelkast enz.).

De onderneming kan er investeringen mee financieren om de omzet te verho-

gen en/of de kosten te verlagen.

De overheid kan er vervroegd infrastructuurwerken van algemeen belang mee
financieren.
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1.2.2. Betekenis voor de kredietinstelling

12. De kredietverlening betekent voor de bank een noodzakelijke tegenhanger

van haar depositofunctie, haar oudste functie. Ze moet de deposito's die

ze van haar clianten ontving, niet alleen vrijwaren, maar - in de huidige

tijd - ook vergoeden : de veilige belegging ervan moet haar dit mogelijk

maken. De  hierbij  gemaakte  winsten  bezorgen  het  hoofddeel  van  de

vergoeding voor de bankaandeelhouders.

Macro-economisch is de totale omvang van de schulden steeds gelijk aan de

totale omvang van de schuldvorderingen, doch er bestaan talrijke variaties

inzake hun omvang, looptijd, intrestvoorwaarden, risico en gebruiksmodali-

teiten,  wat  in de praktijk  leidt tot een grote hoeveelheid zowel  van

beleggings- als van financieringsvormen.

De bank speelt een belangrijke rol bij de totstandkoming van het evenwicht

tussen de zeer uiteenlopende wensen van schuldenaars en schuldei sers, die

slechts uitzonderlijk met elkaar een directe regeling vinden. Als voor-

beeld kan men verwijzen naar het feit dat uitleners hun kleinere geldbedra-

gen kortlopend plaatsen op een depositoboekje (of spaarboekje) - waarbij de

intrestvoet periodiek kan aangepast worden - terwijl  de bank dit geld

gebruikt voor het verlenen van belangrijkere langlopende leningen.  Hierbij

transformeert ze het geld inzake looptijd, omvang en intrestvoorwaarden;

dit gebeurt ook inzake risico, daar ze terzake meer ervaring heeft bij de

beoordeling  van  de  te  nemen  zekerheden  en  bovendien  het  risico  kan

spreiden. Een voorbeeld voor de omgekeerde transformatie bestaat erin dat

financieringsmaatschappijen grote  bedragen ontlenen om kleinere afbeta-

lingskredieten te kunnen financieren. De transformatie van kortlopend in

middellang en van middellang in langlopend vermogen werd tot voor enkele

jaren beschouwd als een hoofdtaak van het bankwezen.  Doch de laatste jaren

veranderde de bank haar zienswijze terzake, en dit wegens het opduiken van

een omgekeerde rentestructuur,  waarbij de rentetarieven voor kortlopende

deposito's soms hoger liggen dan die voor langlopende deposito's; meer en

meer volgt de bank de back-to-back-politiek, waarbij ze voor haar kortlo-

pende behoeften kortlopend vermogen zoekt en voor langlopende behoeften

langlopend vermogen.
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1.2.3. Algemeen-economische betekenis

13. Het bankkrediet maakt een beter gebruik van het in de economie

voorhanden geld mogelijk; de niet-gebruikte overschotten van bepaalde eco-

nomische subjecten worden doorgespeeld naar andere economische subjecten,

die hieraan wel een behoefte hebben : de bank is een gelddoorsluizer.  Voor

de opgenomen bankkredieten dient door de kredietnemer een debetrente
betaald te worden; voor de deposito's wordt een creditrente betaald, wat
het sparen aanmoedigt.

Het geldkrediet heeft een geldsch eppend karakter, daar de opgenomen

kredieten bij de kredietverlenende of bij een andere bank tot deposito's

leiden (loans make deposits) en dus een verhoging van de geldmassa
veroorzaken. De overheid kan overigens de kredietpolitiek voor conjunc-

turele doelstellingen gebruiken, bijv. om de economie weer aan te wakkeren

of om ze af te remmen.

De kredietverlening draagt bij tot de grootschalige rationalisatie en daar-

door tot een betere competitiviteit op de nationale en de internationale

markten; een hogere produktie en/of lagere prijzen leiden tot een algemene

verhoging van de levensstandaard.

Terzake dient ook nog verwezen te warden naar de ta langzame groei van het

eigen vermogen,  ingevolge externe kapitaalverhoging of zelffinanciering,

vergeleken met de groei van de financiale behoeften der onderneming;  zo

moeten deze voor de financiering van hun expansie meer en meer beroep doen

op vreemd vermogen, voor een groot deel afkomstig van de banken.

Op te merken valt dat bij vrij recente overheidsmaatregelen - o.a. het K.B.

nr. 15 van 9.3.82 tot aanmoediging van de inschrijving op of de

aankoop van aandelen of bewijzen van deeigerechtigheid in

Belgische vennootschappen, gewijzigd bij het K.B. nr. 150 van

30.12.82, alsmede het K.B. van 22.12.86 tot invoering van een stelsel

van derdeleeftijds- en pensioensparen - bijgedragen hebben tot een

aanmerkelijke verbetering van  de financiele structuur van de Belgische

ondernemingen.
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2. CLASSIFICATIE VAN DE KREDIETEN

De kredieten kunnen ingedeeld worden volgens verschillende criteria.

2.1. Geld- en handtekeningkredieten

2.1.1. Geldkrediet

14. Bij het geldkrediet (cr#dit monnaie/crddit d ddcaissement;

Zahlungskredit) wordt geld, zowel in chartale als in girale vorm, ter

beschikking van de kredietnemer gesteld.

Het geldkrediet beantwoordt aan de huur van koopkracht : het is delicater

dan het betalingsuitstel en terwijl het laatste door nagenoeg alle han-

delaars - tenminste buiten de kleinhandel  - wordt verleend,  wordt het

eerste slechts verstrekt door de bank (of een andere financiele

instelling).

Het opgenomen geldkrediet was oorspronkelijk een zuivere geldlening :  in

wezen is het dat nog altijd, ook al hebben de verschillende thans bestaande

variantes van het geldkrediet de aard van het contract veranderd : van

reael werd het consensueel (cfr. infra sub nr. 88).

De geldkredietvormen kunnen ingedeeld worden in drie groepen waarbij de

onderlinge grenzen niet altijd scherp te formuleren zijn.

h 3.u_iyere_-geld leojingen

Hierbij verleent de bank een geldlening : principieel  in 66n keer op te

nemen en principieel in *an keer terug te betalen.

Zelfs indien het bedrag niet volledig en tijdig opgenomen is en v66r de

vervaldag terugbetaald wordt, moet de ontlener toch de volledige rente over

de gehele periode betalen.  Maar in de praktijk wordt het kredietbedrag ter

beschikking gesteld door boeking in een rekening-courant.

Hiertoe behoren de lombardlening en de - tijdens de laatste jaren zeer

belangrijk geworden - kasgeldlening (cfr. Hoofdstuk III).
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2. Kredietvoorschotten in rekening-courant

Hierbij verleent de bank het krediet in rekening-courant en betaalt de kre-

dietnemer - afgezien van provisies - slechts rente voor de periode waarin

hij in debet staat (cfr. Hoofdstuk III). In de zuiverste vorm gaat het

hierbij om het kaskrediet alsmede de overdisponeringen, de kasfaciliteit,

de seizoenkredieten.

Bij andere variantes van het voorschottenkrediet wordt een zekerheids-

funct ie ingebouwd  door de inpandgeving  van een toewijzingsbrief   (van  de
overheid), van een handelseffect (factuur, warrant), of van het saldo van

een bankrekening.  Hiertoe behoort ook het incassokrediet.

3. Kredietverlening door het gebruik van handelseffecten

Hierbij verleent de bank krediet d.m.v. een disconteerbaar - en meestal

herdisconteerbaar - handelseffect (orderbriefje, wissel, warrant), waarbij

benevens een zekerheidsfunctie ook een financieringsfunctie en een

mobiliseringsfunctie ingebouwd wordt.

Hiertoe kunnen de volgende geldkredieten gerekend worden : de binnenlandse

discontokredieten (cfr. Hoofdstuk IV) : cedenten-, leveranciers-, promesse-

en warrantdiscontokredieten;  de middel(lange)  exportkredieten  (Hoofdstuk

IX); het handelsacceptkrediet (cfr. Hoofdstuk VIII, in fine). Dit geldt

ook voor het acceptdiscontokrediet  :  het acceptkrediet  (cfr.  Hoofdstuk

VIII),  dat een handtekeningkrediet  is,  wordt door het disconto van de

bankaccepten omgezet in een geldkrediet  (hetgeen in Belgid zeer frequent

is).

De bij deze groep kredieten aangewende handelseffecten materialiseren een

geldlening, die gewaarborgd wordt door een   of meer cambiale

handtekening(en). De technieken van het cambiaal recht mogen door de bank

niet discretionair behandeld worden om het risico te verplaatsen naar de

leverancier - trekker (cfr. Hof van Beroep te Antwerpen - 5.10.83 - N.V.R.

t/ N.V.K. (bank), met noot J. De Lat - R.W. 83-84, pp. 1360-1364).

Er moet hierbij wel opgemerkt worden dat bepaalde auteurs de rechtsnatuur

van  de  discontoverrichting  als  een  koop  beschouwen  (cfr.  terzake  de

beschouwingen en referenties van C.W. Canaris in Bankvertragsrecht sub
nr. 15531 e.v., gewijd aan de strijd tussen de Darlehensvertragstheorie

en de Kaufvertragstheorie).
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2.1.2. Handtekeningkrediet

15. Bij het handtekeningkrediet (cradit de signature, Zw.-Fr. cradit

d'engagement;  Haftungskredit)  leent  de  bank  (of  een  andere  financidle

instelling) haar handtekening : door zich borg te stellen voor de verbin-

tenissen van de kredietnemer of voor deze laatste een garantie (een eigen

verbintenis) te verlenen, verbindt ze zich te betalen aan een derde, indien

de kredietnemer zijn verplichtingen niet zou naleven.

Hierbij behoren kredietvormen waarvan de hoofdrol erin bestaat in opdracht

van de kredietnemer een verrichting te waarborgen tegenover derden : de

bankborgtocht en de bankgarantie (cfr. Hoofdstukken VII en X).

Soms moet het handtekeningkrediet een (omvangrijke internationale)

verrichting mogelijk maken door de verkoper een zekerheid te geven inzake

betaling : het documentair krediet (cfr. Hoofdstuk XI).

In bepaalde gevallen maakt het handtekeningkrediet de financiering van een

(kortlopende  of middellange) internationale  verrichting  gemakkelijker,

zoals  met  het  acceptkrediet  (cfr.  supra  nr.  14),  of  een  (omvangrijke

langlopende)  verrichting  mogelijk,  zoals  bij  de  (middel)lange  export-

verrichtingen (cfr. Hoofdstuk IX)

2.2. Wijze van beschikbaarstelling

2.2.1. Geldkrediet

16. De bank kan het geldkrediet op twee wijzen ter beschikking stellen :

door de uitbetaling van het bedrag (gewone geldlening) of door een krediet

in rekening-courant, al dan niet met het gebruik van (onder 2.1.1.) voor-

melde documenten.

Ingeval van geldlening gaat het om een vaste lening, waarbij
- de beschikbaarstelling door de geldgever gebeurt ineens of in bepaalde

termijnen, en

- de  terugbetaling  door de ontlener volgens een vast aflossingsschema of
ineens (bullet of balloon loan).

Theoretisch is er bij de gewone geldlening geen bankrekening vereist, maar

in de praktijk wordt gewoonlijk wel een rekening geopend bij de bank.
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Ingeval van krediet in rekening-courant is er uiteraard een bankrela-

tie, want ingevolge de kredietopening verbindt de bank zich ertoe de kre-

dietnemer tot een bepaald bedrag gedurende de - opzegbare of  in tijd

vastgestelde - kredietperiode geld van zijn rekening te laten opnemen, bij

voorbeeld voor betalingen aan derden.

2.2.2. Handtekeningkrediet

17.  De bank stelt haar handtekeningkrediet  ter beschikking d.m.v.  (sub

2.1.2.)  voormelde documenten  :  borgtochtakte,  garantieakte,  bankaccept,

documentair kredietadvies.

2.3. Weerslag op de balansstructuur van de kredietnemer

18. Kredieten kunnen een rol spelen bij de externe financiering als ver-
mogensbronnen en bij de interne financiering als mobiliseringstech-
nieken van schuldvorderingen.

De vermogensbronnen kunnen specifiek of polyvalent zijn in hun gebruik; ze

kunnen ook in functie van hun duur geclasseerd worden. Ze verschijnen op

de passiefzijde van de balans (als Kredietinstellingen).

2.3.1. Langlopende vermogensbronnen

19. De bank (of een gespecialiseerde financiele instelling) verleent speci-
fieke en niet- specifieke langlopende kredieten.
Daartoe behoren :

1) het investeringskrediet (een specifiek krediet);

2) het langlopend koperskrediet bij de import (een specifiek krediet

verleend door een buitenlandse bank);

3) De kasgeldleningen (een niet-specifiek krediet).

2.3.2. Kortlopende vermogensbronnen

2.3.2.1. Kredieten op m66r dan aan .jaar, die binnen het jaar vervallen

20. Het gaat hierbij om de annuiteiten bij het investeringskrediet, bij het

langlopend koperskrediet en bij de kasgeldlening.
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2.3.2.2. Kortlopende_bankkredieten

21. Kortlopende bankkredieten kunnen inzake aanwending polyvalent of speci-

fiek zijn.

Bij de polyvalente kredietvormen dienen het (eigenlijke) kaskrediet en

de (niet-gebonden) kasvoorschotten vermeld te worden.

Bij de specifieke kredietvormen leveren bepaalde schuldvorderingen op
klanten of bepaalde voorraden de economische grondstag - en soms
zelfs het (juridisch) pand - voor een mobiliseringskrediet, waarbij de

bank fiduciair eigenaar wordt van de schuldvorderingen of van de warrant.

Bedoelde schuidvorderingen OP klanten worden normaal door derden

terugbetaald : ze blijven - zolang ze niet betaald zijn - op de actiefzijde

staan,  terwijl  het  overeenkomstig  bankkrediet  als  vermogensbron  op  de

passiefzijde van de balans van de kredietnemer staat. Tot het type kre-

dieten waarmee deze schuldvorderingen kunnen worden gefinancierd, behoren :

- acceptdiscontokrediet bij de export, normaal een financiering van
100 %, met regresmogelijkheid;

- voorschotten op schutdvorderingen voor werken (meestal voor de

staat) of voor leveringen (aan het Ministerie van Landsverdediging) een

financiering van 80 %, maar met regresmogelijkheid;

- voorschotten op facturen, een financiering van meestal 80 % met

verhaal.

Voornoemde voorraden blijven uiteraard ook op de actiefzijde van de balans

van de kredietnemer vermeld. Tot het type kredieten waarmee deze voorra-

den kunnen worden gefinancierd, behoren :

- acceptdiscontokrediet bij de import, normaal een financiering van

100 %;

- leveranciersdiscontokrediet;

- voorschotten op warrant-ceel;

- fabricagekrediet.
De financiering van de voorraden is dikwijls (in de twee eerstgenoemde

voorbeelden duidelijk,  in het laatste ten dele) de financiering van een

schuld.
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2.3.3. Mobilisering van de debiteurenportefeuille

22.  De debiteurenportefeuille bestaat uit schuldvorderingen,  meestal  op

termijn, die ontstaan uit de normale werking van de onderneming en die nor-

maal door derden terugbetaald worden.

Deze schuldvorderingen kunnen bij de bank gemobili seerd worden : de omvang

(d.i. het percentage) en de aard (al dan niet regresmogelijkheid van de

bank)  kunnen  hierbij verschillen. Het gaat hierbij uiteraard om een
interne financiering.

Ze kunnen geclasseerd worden naargelang de duur van de schuldvorderingen.

2.3.3.1. Langlopende cyclische verrichtingen

23. Langlopende schuldvorderingen, die een verkoop - meestal bij de export

- vertegenwoordigen, kunnen regelmatig ontstaan. Indien ze in wisselbrie-

ven gematerialiseerd worden, kunnen ze gemobiliseerd worden bij de bank die

er de eigendom van verwerft.

Het gaat hierbij om het (middel)lang exportkrediet van het type
leverancierskrediet, normaal met een financiering van 100 %, maar met

regresmogelijkheid.

2.3.3.2. Kortlopende cyclische verrichtinqen

24.  Kortlopende schuldvorderingen op klanten ontstaan regelmatig  in de

onderneming. Ze kunnen bij de bank gemobili seerd worden, waarbij deze de
eigendom van de schuldvordering verwerft, door het cedentendiscon-
tokrediet, normaal een financiering van  100 %,  maar met regresmogel ijkheid.

2.4. Doel

25. Twee categorie*n bankkredieten kunnen onderscheiden worden in functie

van hun doel : het verbruikskrediet en het produktief krediet.

Het verbruikskrediet is de oudste kredietvorm.  Normaal wordt het terug-

betaald uit besparingen van het inkomen in de particuliere sector.
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Het produktief krediet is terugbetaalbaar dank zij de inkomsten die met

behulp van het krediet geschapen werden. Het kan nog onderverdeeld worden

in het eigentijke produktiekrediet - waartoe het fabricagekrediet en het

investeringskrediet behoren - en het circulatiekrediet, waaronder (vooral)

bepaalde  varianten  van  het discontokrediet (cedenten-, leveranciers-,

warrantdiscontokrediet) en het acceptkrediet. De opkomst van het produk-

tief krediet loopt parallel  met de ontwikkeling van de industrialisatie

sinds de 19de eeuw.

Gezien zijn aard kan het kaskrediet in het algemeen niet bij een bepaalde

categorie ondergebracht worden.

Hier dient nog verwezen te worden naar het begrip overbruggingskrediet

(cr6dit de pont, de soudure/Zwischenkredit); het is een kortlopend krediet,

toegekend  in afwachting van het  beschikken over een  langlopende finan-

cieringsbron  (uitgifte van  aandelen of obligaties;  investeringskrediet;

opbrengst van de verkoop van een onroerend goed; hypothecaire lening).

2.5. Duur

26. Vanuit balansstandpunt beperkt men zich voor een indeling van de kre-

dieten - vermogensbronnen of mobiliseringstechnieken - tot kortlopende en

langlopende kredieten : de grens ligt op 66n jaar.

Vanuit financieel standpunt is de indeling moeilijk en arbitrair.

Met het gewenste voorbehoud kan men volgende indeling gebruiken :

- kortlopend : commercieel : tot 6 of 9 maanden

verlengd : 9 tot 24 maanden

- middellang : gebruikelijk : van 1 of 2 tot 5 jaar

verlengd : boven de 5 jaar tot 10 of 12 jaar

- langlopend : vanaf 5 of 10 jaar.

Langlopende  kredieten  vullen  -  eventueel  samen  met  andere  langlopende

leningen zoals obligaties - het eigen vermogen aan om de vaste activa te

financieren. Ze kunnen ook aangewend worden voor de herstructurering van

het bedrijfskapitaal dat door investeringen aangetast werd. Principieel

dient hun terugbetaling te gebeuren op basis van de (verhoogde) cash flow.

Specifieke kredieten zijn - zoals reeds hoger werd vermeld - het investe-

ringskrediet (vermogensbron) voor de materidle vaste activa en het

(middel)lange  leverancierskrediet  bij  de  export (mobiliseringstechniek)

voor de schuldvorderingen van langer dan din jaar.
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Korttopende kredieten dienen om het bedrijfskapitaal aan te vullen bij de

financiering (zowel mobiliseringstechnieken  als  vermogensbronnen)  van

verrichtingen van cyclische aard - zoals de koop of verkoop, de produktie

en de daaraan verbonden voorraden - en bij de dekking van onregelmatige of

kleine behoeften : bij deze laatste behoefte is het kaskrediet de meest

aangewezen vermogensbron.

Middellange kredieten (in Belgid van 1 of 2 jaar tot 5 of 7 jaar) zijn

meestal naar hun aard verkorte langlopende kredieten (zoals het leveran-

cierskrediet bij de (middel)lange export en het investeringskrediet).

De indeling volgens de duur komt niet overeen met deze die gemaakt wordt in

functie van het doel. Zo kunnen enerzijds verbruikskredieten kortlopend

zijn  (gewone uitstel van betaling van een gewoon consumptiegoed),  mid-

dellang (auto) of langlopend (huis). Anderzijds kunnen produktieve kre

dieten dienen voor de financiering van vaste activa (gronden, gebouwen,

installaties)  en  van  de  vlottende  activa  (grondstoffen,  lonen,  huur,

voorraden).

Meestal zijn de kredieten voor vlottende activa van kortlopende aard; soms

moeten ze echter langlopend zijn (bij lagering van wijn).

2.6. Economische activiteit van de kredietnemer

27. Met het oog op de economische activiteiten van de kredietnemer kunnen

de volgende kredieten onderscheiden worden :

1. het krediet aan de handelaars en ambachtslieden,

2. het krediet aan de industrie,

3. het krediet aan de landbouw,

4. het krediet aan de (centrale en lokale) overheidsinstanties,

5. het krediet aan particulieren.

2.7. Aard van kredietgever

28. Krediet kan verleend worden zowel door publiekrechtelijke als door pri-

vaatrechtelijke financiale instellingen.
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2.8. Dekking

29. Ieder krediet houdt uiteraard een risico in zich; om dit te beperken

verlangen de banken gewoonlijk zekerheden om zich te beschermen tegen het

onvermogen van de debiteur.

De zekerheden kunnen geleverd worden hetzij door de hoofdschuldenaar,

hetzij door een of meer derde-garanten.

Naargelang de aard van deze zekerheid kunnen de  kredieten ingedeeld worden

in kredieten die blanco gegeven worden en degenen, die steunen op zake-

lijke, persoonlijke of morele zekerheden.

2.9. Rentetype

30. Naargelang de aard van de kredietvormen wordt een verschillend rente-

type (en provisie) toegepast.

Bij  handtekeningkredieten  wordt  in  principe  slechts  een  provisie

betaald; wanneer de bank moet betalen, wordt het een gedwongen geldkrediet,

tenzij de rekening voldoende gedekt is (of onmiddellijk gedekt wordt : cfr.

Hoofdstukken VII en X) en wordt de eventuele rente achteraf betaald.

De geldkredieten kunnen ingedeeld worden naargelang de rente vooraf of

achteraf betaald wordt :

1. Voorafbetaling

Wanneer handelseffecten gedisconteerd worden, krijgt de kredietnemer (of de

door hem aangeduide persoon) het discontoprovenu onmiddellijk en wordt de

rente (en provisie) vooraf betaald.

Hiertoe behoren :

- de binnenlandse discontokredieten  :  cedentendiscontokrediet  ,  leveran-

ciersdiscontokrediet, warrantdiscontokrediet, promessediscontokrediet

(cfr. Hoofdstuk IV);

- het handelsacceptkrediet (cfr. Hoofdstuk VIII, in fine);

- de kredieten voor de (middel)lange export (cfr. Hoofdstuk IX);

2. Achterafbetaling

Wanneer er geen disconto bij te pas komt, wordt de rente (verhoogd met de

provisie) achteraf betaald.

Dat gebeurt  na  ieder kwartaal  voor de verschillende varianten van het

rekening-courant-krediet; soms komen daar wel handelseffecten bij te pas :

facturen, werkstaten, warrants (cfr. Hoofdstuk III).
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Bij bepaalde kredietvormen worden orderbriefjes gebruikt;  ze worden niet

altijd gedisconteerd, maar semestrieel na vervallen termijn betaald : dat

gebeurt  bij  het  investeringskrediet  (Hoofdstuk  V)  en  bij  middellange

exportkredieten (Hoofdstuk IX).

2.10. Valuta

31. De kredietverlening kan gebeuren in nationale maar ook in vreemde valu-

ta;  deze laatste categorie bevat uiteraard een wisselkoersrisico-aspect

voor de bank en uiteraard ook voor de kredietnemer.

In grootte-orde verlenen de Belgische banken ongeveer evenveel kredieten in

nationale als in vreemde valuta.

De kredieten in deviezen worden hoofdzakelijk verleend bij kasgeldleningen

aan het buitenland, doch eveneens aan binnenlandse kredietnemers; de kas-

geldleningen in B.F.  - minder belangrijk dan deze in deviezen - worden

hoofdzakelijk toegestaan aan Belgische kredietnemers.

Wat de handelsportefeuille betreft (binnenlandse wissels en gedisconteerde

bankaccepten) is de omvang in B.F. veruit belangrijker dan die in deviezen;

deze laatste gebeurt dan nog hoofdzakelijk bij kredietverlening aan het

buitenland.

2.11. Risico, liquiditeit, rendabiliteit

Deze aspecten worden hierna behandeld sub. 3.

3. BEOORDELINGSCRITERIA VOOR DE VERSCHILLENDE KREDIETVORMEN

VANWEGE DE BANK

32. Benevens de conformiteit van het gevraagde krediet met haar politiek,

hanteert de bank bij de beoordeling van de kredietvormen drie criteria :

hun risico, hun liquiditeit en hun rendabiliteit.  Deze criteria lopen niet

steeds parallel. Het standpunt van de bank is overigens niet dat van de

kredietnemer, maar ze kan nochtans uit concurrentie-overwegingen de belan-

gen van haar cliant moeilijk volledig negeren ...
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3.1. Risico

3.1.1. Algemene probleemstelting

33. Iedere kredietverlening houdt een risico in, namelijk dit van de (vol-

ledige en gedeeltelijke) niet-terugbetaling   of   de   laattijdige

terugbetaling. Ingeval van definitieve niet-terugbetaling treedt er een

verlies op in kapitaal. Ingeval van niet-tijdige terugbetaling is er

meestal een verlies in intrest, dat eveneens geldverl ies betekent.     In

ieder  geval  rijst  er  een  probleem  inzake  thesauriebeheer,  want  deze

toestand brengt de positie van de bank in gevaar, daar deze moet waken over

haar verplichtingen tegenover haar andere kredietnemers, haar deposanten en

haar aandeelhouders.

Teneinde de risico's te beperken, probeert de bank haar kredietverlening te

spreiden over een groot aantal bedrijfssectoren en in elke sector liefst

over een zo groot mogelijk aantal ondernemingen,  bij voorkeur niet van

66nzelfde groep, alsmede over verschillende landen. Bij de aanvraag van

zeer omvangrijke kredieten vraagt ze dan ook de medewerking van andere

banken of van andere  financiele  instellingen  -  hierbij  wordt  speciaal

gedacht aan de N.M.K.N. - teneinde het krediet consortiaal te verlenen.

De verschillende kredietvormen vertonen een uiteenlopende graad van risico,

doch de minst riskante voor de bank zijn niet noodzakelijk degene die het

best aan de noden van de kredietaanvrager voldoen.

Het kredietrisico kan opgevangen of beperkt worden hetzij door de aard van

de gebruikte kredietvorm zelf (cfr. infra sub 3.1.3.) hetzij door hiervan

onafhankelijke - persoonlijke, zakelijke of morele - zekerheden. De minst

riskante kredietvormen  zijn deze waarbij de kredietverrichting zelf de

zekerheid in zich draagt : deze kredietvormen zijn dan self-securing,

zoals bijv. de warrant-ceelkredieten (zowel het disconto van of als de

voorschotten op warrants).

Het ontbreken of de gebrekkigheid van het self-securing karakter van een

bepaalde kredietvorm kan gedekt worden door zekerheden, te verlenen door de

kredietnemer of door derde-garanten;  het probleem van deze te bezorgen

zekerheden wordt in de kredietopeningsbrief nauwkeurig geregeld.

Het risico heeft voor de bank ook een weerslag op tijd- en dus ook op kos-

tenbesparing : groot risico brengt veelvuldige behandeling en controle van

het kredietgeval met zich.  Indien een zaak ongezond is, blijft het
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verlenen van krediet voor de bank ongewenst, zelfs met de beste zekerheden,

want hun realisatie is geld- en tijdrovend.

De bank houdt, bij het bepalen van haar voorwaarden, rekening met de risi-

cograad van de verleende kredietfaciliteiten, zowel naar het type van het

toegestane krediet als naar de aard van de kredietnemer.

Internationale voorschriften inzake het eigen vermogen van de banken houden

rekening met de risicograad van de verschillende kredietvormen.

3.1.2. Probleem overfinanciering

34. In verband met het risico dient nog verwezen te worden naar het gevaar

van overfinanciering (of de variante hierop : dubbele financiering).

Principieel verleent de bank geen krediet voor een verrichting die ook op

een andere wijze gefinancierd wordt : ze wenst geen specifiek krediet ter

beschikking te stellen zonder er de juiste bestemming van te kennen. Dit

ligt uiteraard anders bij het (polyvalente) kaskrediet.

Ter illustratie kunnen hier twee voorbeelden geciteerd worden :

a) Een eenvoudige kortlopende  import- of exportverrichting,  waarbij een

acceptkrediet  zou gebruikt worden,  daar waar de Belgische  importeur

betalingsuitstel krijgt of waarbij de Belgische exporteur onmiddellijk

betaald wordt. (Het zou hier gaan om dubbele financiering).

b) Een complexere langlopende exportverrichting, waarbij een deel tegelij-

kertijd door vooruitbetalingen door de koper als door een bankkrediet

zou gefinancierd worden (Hier is dan enkel overfinanciering).

Men gebruikt overigens het begrip overfinanciering ook wet

eens in de betekenis dat de bank in het algemeen te veel

middelen ter beschikking zou stellen van haar cliunt :  een

dergelijke roekeloze financiering ZOU de positie van de

andere schuldeisers kunnen verstechteren.

3.1.3. Risico-aard van de verschillende kredietvormen

35. De aard van de diverse kredietvormen vertoont op zichzelf - m.a.w. los

van externe zekerheden - een variarende risicograad.  Hierbij moet rekening

gehouden worden met :

- het aantal partijen, op wie een risico genomen wordt;

- het feit of de bank al dan niet vat heeft op de goederen van de gefinan-

cierde verrichting;
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- de plaats van de gefinancierde verrichting in het produktieproces;

- het financieringspercentage van de verrichting;

- het al dan niet gebruik van handelseffecten.

Er is gewoonlijk sprake van eerste of tweede rangsrisico's, doch hierbij

moet men bedenken dat er verschillende gradaties in i eder rangsrisico zijn;

de indeling is weliswaar enigzins arbitrair.

1. eerste rangsrisico

Indien de bank het risico neemt op 66n partij, geen vat heeft op de gefi-

nanci erde goederen en geen gebruik maakt van handelseffecten met cambiaal

regres op een derde, is er sprake van een eerste rangsrisico :

- kaskrediet en kasgeldlening (cfr. nr. 96 e.v. en nr. 123 e.v.)

- leveranciersdiscontokrediet zonder regres op de trekker  (cfr.  nr.  160

e.v.)

- promessediscontokrediet (cfr. nr. 169 e.v.)

- forfaitdisconto (cfr. nrs. 140 e.v. en nr. 334 e.v.)

- acceptkrediet bij de import (cfr. nr. 293)

- acceptkrediet bij de export (tenzij gedekt door het pand van een handels-

wissel) (cfr. nr. 292)

- documentair krediet, variante D/deferred P (cfr. nr. 390).

2. tweede rangsrisico

Twee partijen maar zonder cambiaal regres :

- voorschotten op in pand gegeven facturen en schuldvorderingen (cfr. nrs.

101-104)

Twee partijen met cambiaal regres :

- cedentendiscontokrediet (tenzij forfaitdisconto) (cfr. nrs. 141-161)

- acceptkrediet bij de export met pand van een geaccepteerde handelswissel

(cfr. nr. 292)

- handelsacceptkrediet bij de export (cfr. nr. 299)

- leveranciersdiscontokrediet zonder bankaval (cfr. nr. 160 e.v.)

- (middel)lange exportkredieten (cfr. nr. 310 e.v.)

- investeringskrediet (cfr. nr. 191 e.v.)

Met vat op de goederen :

- disconto van of voorschotten op warrants (cfr. nr. 173)

- documentair krediet bij de varianten D/P en D/A,  niet bij de variant

D/deferred P (cfr. nr. 390)

- lombardlening (cfr. nr. 123)

Met subrogatiemogelijkheid in de rechten van de kredietnemer :

- bankborgtocht en bankgarantie (cfr. nr. 127).
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3.2. Liquiditeit

36. De bank moet er zorg voor dragen op i eder ogenblik de haar toevertrouw-

de deposito's te kunnen terugbetalen en de kredietnemers te kunnen toelaten

hun krediet volledig op te nemen. Ze moet daarom rekening houden met

verschillende graden van liquiditeit.

Uiteraard moet ze eerst denken aan de onmiddellijke liquiditeit van de

kasvoorraad.  Vervolgens is er de liquiditeit van de nabije toekomst,

die berust op de verwachte ontvangsten en de geplande uitgaven.  Tenslotte

iserde liquiditeit op lange termijn, die overigens aan de solvabili-
t e i t  beantwoordt.

De bank kan - zoals fundamenteel ook niet-financiele ondernemingen - deze

behoeften aan liquide middelen, benevens door het eigen vermogen, dekken

- hetzij door vermogensbronnen, namelijk enerzijds deposito's op zicht of

op korte termijn, welke een fluctuerend karakter hebben - alhoewel som-

mige vormen, zoals de depositoboekjes, in de praktijk vrij stabiel zijn -

en  anderzijds  langlopend  vermogen  (obligaties,  kasbons,  deposito's,

langlopende leningen);

- hetzij door eventuele mobiliseringsmogelijkheden van haar schuldvorde-

ringen : naargelang de aard en de duur ervan kan dit eventueel bij een

andere  financi6le  instelling,  zoals  bij  het  H.W. I.,  de  N.B.B.,  de

Creditexport-pool of de N.M.K.N.;

- hetzij,  uitzonderlijk,  door  de  realisatie  van  participaties  of  van

materiele (vooral onroerende) goederen.

De bank houdt rekening met de liquiditeitsgraad van de verschillende kre-

dietvormen,  waarbij  liquide kredietvormen meestal  het  liefst toegestaan

worden.  Deze liquiditeitsgraad uit zich in twee opzichten :

- vanuit de afwikkeling van de kredietverrichting, en

- vanuit de aard van haar mobiliseerbaarheid.

Indien de afwikkeling van de gefinanci erde verrichting de terugbetaling van

het krediet met zich meebrengt, dan is het self-liquidating. Dit begrip
wijst  dus  op  een  band  tussen  de  kredietverlening  en  de  commerciale

verrichting; het kan aldus vanuit een dubbel oogpunt bekeken worden :

a) vanuit bankstandpunt geldt de vraag of het krediet automatisch ten
einde loopt bijv. ingevolge het gebruik van wissels, orderbriefjes (die

bij wanbetaling kunnen geprotesteerd worden);
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b) vanuit het oogpunt van de gefinancierde verrichting dient onder-

zocht te worden of hierbij de gelden wel tijdig ter beschikking komen.

De begrippen self-liquidating en liquide zijn verschillend : zo is een

cedentwissel op 66n jaar self-liquidating, doch niet liquide.

Indien de kredietvorm zich daartoe leent, dan kan de bank de door haar ver-

worven schuldvordering mobiliseren door middel van handelseffecten (waar-

depapieren :  wissels, orderbriefjes, warrants); iedere kredietvorm  is

daarvoor niet (of niet optimaal) geschikt.

Naarmate echter een belegging liquide of mobiliseerbaar is, is ze doorgaans

minder rendabel.

3.3. Rendabiliteit

37. Naargelang de omvang en de structuur van haar eigen en haar toever-

trouwd vermogen en haar mobiliseringsmogelijkheden - de zogenaamde

"werkmiddelen" - kan de bank er belang bij hebben eerder bepaalde krediet-

vormen dan andere te verlenen : zowel de kostprijs voor de bank als de aan

de kredietnemer aangerekende rentevoet (plus provisie etc.) kan

verschillen. De rendabi 1 iteit  kan ook beinvloed worden  door de maatregelen
van de monetaire overheden. -

De winstmarges van een bank zijn zeer gering in vergelijking met die van

andere commerciale ondernemingen. De kunst van de bankier bestaat erin op

verstandige wijze de beleggingen van de werkmiddelen te verdelen, zodat hij

een aanvaardbaar gemiddeld rendement verkrijgt.

De opbrengst van de diverse kredietvormen is gebaseerd op het verschil

tussen eensdeels de betaalde rentetarieven en diverse provisies en ander-

deels de kostprijzen.

De kostprijs van het krediet omvat verschillende elementen :

1. de kostprijs van de werkmiddelen (afkomstig van het eigen vermogen

en van  het vreemd vermogen),  waarvoor  naargelang de categorie zeer

uiteenlopende vergoedingen uitbetaald warden : het eigen vermogen moet

vergoed worden;de rentetarieven voor het langlopend vreemd vermogen zijn

normaal hoger dan deze van het kortlopend vreemd vermogen;

2. de verliezen (afschrijvingen) op kredietzaken die faliekant aflopen

en naargelang de kredietvormen verschillen;

3. de kosten van de kredietbehandeling : het afwerken van de krediet-

overeenkomst  (zoals het nemen van zekerheden) en de kredietopvolging

door de bank zijn duurder voor bepaalde kredietvormen dan voor andere,

daar ze meer toezicht vereisen.
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Bij kredietverlening kunnen benevens de marge op de kostprijs nog andere

overwegingen meespelen,  namelijk de mogelijkheid voor  de bank  tot  het

verkrijgen van andere verrichtingen (in het Engels bekend als

collaterals).

De bank, die de kredietverlening in het geheel van haar relaties met de

cliant bekijkt , probeert hem te binden door de verbintenis te verkrijgen

dat al zijn verrichtingen via haar zouden gebeuren. Deze clausule kan aan

grote  ondernemingen  niet  opgelegd  worden,  daar  deze met  verschillende

banken werken  :  soms wordt van hen wel  een minimum percentage van de

verrichtingen geaist.

Niettemin zal een bank die een speciaal of een omvangrijk krediet aan een

onderneming verleent, soms van deze de first refusal-clausule

verlangen. Hierbij moet de cli6nt aan de betrokken bank iedere belangrijke

verrichting  -  een wisselverrichting, een effectenuitgifte, een kre-

dietaanvraag b.v. - aanbieden. Slechts wanneer de betrokken bank deze

verrichting met de daaraan verbonden voorwaarden niet aanvaardt, mag de

kredietnemer zich wenden tot een andere bank, die de verrichting aan ten

hoogste de voorgestelde voorwaarden doet. Het is normaal dat de first

refusal-clausule in de praktijk een dode letter wordt, indien de betrokken
bank regelmatig weigert op de aanvragen in te gaan.

4. BEOORDELINGSCRITERIA VAN DE VERSCHILLENDE KREDIETVORMEN

VANWEGE DE KREDIETNEMER

38. De kredietaanwending betekent voor de kredietnemer een oplossing van

een financieringsprobleem en is aldus onderworpen aan de regels van een

goed financieel beheer : solvabiliteit, liquiditeit en rendabiliteit.

Voor hem zijn de kredieten afhankelijk van verscheidene elementen :

- de aan de kredietgever te betalen prijs voor het krediet (rentevoet, pro-

visie, dossierkosten, eventuele andere kosten);

- de kosten en de omvang voor het stellen van zekerheden (dikwijls een

belangrijk element in de  concurrentie onder de banken en bepalend voor

de keuze van de bank door de kredietzoekende);

- de alternatieve kosten (financiale kosten van het krediet in vergelijking

tot deze van andere financieringsmogelijkheden);

- de marginale kosten van het krediet (vergeleken met het marginaal ren-

dement  van  de  verkregen  liquide  middelen  of  van  de  gefinancierde

verrichting).

De grondige studie ervan valt buiten het bestek van dit werk.
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5. BEGRIP KREDIETOPENING

39. Krediet kan verleend worden voor 66n of meerd krediethandelingen.  Het

kan het resultaat zijn van een tolerantie - men spreekt dan in het bank-

jargon van faciliteit (alhoewel de benaming wel gebruikt wordt voor een

genegotieerde kasfac i l i t e i t) -  maar is normaal gebaseerd  op een contract.

Meestal wordt (in Belgie) krediet verleend in het kader van een contract,

genaamd kredietopening (ouverture de cradit; Krediteroffnung; opening of

credits).

5.1. Aard van het contract

40. De kredietopening is een wederkerig,  consensueel en (in Belgia)

onbenoemd contract, aangegaan intuitu personae tussen de bank-

kredietgever (cr6diteur; Kreditgeber) en  de kredietnemer (cradita;

Kreditnehmer; credited party). Hierbij gaat de bank de verbintenis aan kre-

diet  in  een  of  meer  bepaalde  vormen  en  tot  een  zeker  bedrag  -  de

krediettijn, het kredietplafond of de banklimiet - te verlenen aan

de kredietnemer, onder voorwaarde dat deze de bedingen van de kredieto-

pening vervult - zoals de vereiste zekerheden stellen, een handelseffect

endosseren -, zich verbindt er de kosten (dossierkosten, interest, provisie

...) van te dragen en de sommen die de bank voor hem uitgegeven heeft, tij-

dig terug te betalen.  De kredietnemer is echter niet verplicht het krediet

op te nemen.

De provisies, alsmede bij de geldkredieten de effectieve bedongen rente,

moeten bij de kredietopening schriftelijk vastgelegd worden overeenkomstig

art. 1907, lid 2 B.W. - het stilzwijgen van de kredietnemer volstaat niet!

-, want zoniet geldt de wettelijke rente (Arr. Cass. fr. civ. - 9.2.88 en

Arr. Cass. fr. com. - 12.4.88 met noot Rives-Lange - Banque 88,

pp. 590-596; Arr. Cass. fr. com. - 2.5.89, met noot Rives-Lange - Banque

89, pp. 763-764).

Bij een kredietopzegging geldt de wettelijke rente op het saldo,  indien

terzake niets  is afgesproken. Maar in feite wordt in het algemeen de

bedongen rente toegepast, overeenkomstig het (hiernabesproken)   A l gemeen

Kredietreglement (Arr. Cass. fr. com. - 10.1.89 - met noot Rives-Lange,

Banque 89, pp. 340-341).
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De  kredietopening  gaat  bijna  steeds  gepaard  met  de  opening  van  een

rekening-courant  tussen  de  kredietgever  en  de  kredietnemer,  zodat  er

overeenstemming moet bestaan tussen de kredietnemer en de houder van de

rekening-courant; ze vormt het preludium van een reeks kredietverrichtin-

gen.

Behalve voor de voorschottenkredieten in rekening-courant kan de bank over

iedere kredietaanvraag binnen de kredietlijn discretionair beslissen.

5.2. Kredietovereenkomst

41. De kredietopeningsbrief omvat de voorwaarden van het door de bank

geopende krediet; evenzeer geldt nog het gedrukte Algemeen

Kredietreglement,  dat deel uitmaakt van de kredietovereenkomst en waartoe

de cliant treedt. Slechts wanneer in de kredietopeningsbrief van deze alge-

mene voorwaarden uitdrukkelijk afgeweken wordt, gelden de betrokken bepa-

lingen niet. Het Algemeen Kredietreglement - dat in  Belgia

verschillend is bij iedere financidle instelling, terwijl in Nederland de
Algemene Bankvoorwaarden (A.B.V.) voor alle banken gelijk zijn : ze
worden sedert 1.1.65 toegepast en werden herzien per 1.1.66; op 15.3.71

werden ze gedeponeerd op de griffies van de rechtbanken te Amsterdam en te

Rotterdam;  de huidige A.B.V. gelden sinds 1.1.88 -  is een type toetre-

dingscontract,  waarbij de bank op grond van een decennialange ervaring

inzake geschillen, zich zo veilig mogelijk opstelt.  Dit onevenwicht wordt

wel vaak aangeklaagd, maar is  (nog?) niet veranderd (cfr. het inmiddels

vervallen Wetsontwerp 826 betreffende de handelspraktijken en de
voorlichting van de verbruiker van 20.3.87, artt. 28 en 29 inzake de

algemene bepalingen van diensten aan de verbruiker). In Nederland werden

de laatste A.B.V. (dus deze geldig sinds 1.1.88) samen met de consumenten-

bonden opgemaakt.

(Men spreekt hierbij wet eens van        kI-ed-i-etbri-ef.         i. P. v.

kredietopeningsbrief, doch het is het best die term niet te

gebruiken om verwarring te vermijden met het begrip letter of

credit, gebruikt bij de documentaire kredieten en dat het best

door kredietadvies vertaald wordt.)

De voorwaarden kunnen later (bijv. bij een aanpassing van de kredietbepa-

lingen) veranderd worden door een andere brief (de kredietwijzigings-

brief), die de kredietnemer eveneens voor akkoord dient te ondertekenen.

De basisrentetarieven van de kortlopende kredieten worden eenzijdig door de

bank vastgesteld en door een dagafschrift aan de cliant meegedeeld.
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5.3. Duur en opzeg

42. De kredietopening kan voor een bepaalde duur afgesloten worden, doch ze

is meestal  van onbepaalde duur;  in dit  laatste geval  bepaalt dan een

clausule de voorwaarden van wederzijdse opzegging.

De contractuele opzeggingstermijn  bedraagt gewoonlijk  15 dagen of  (bij

hypothecair gedekte kredietopeningen)  1 maand. Er wordt tevens in het

Algemeen Kredietreglement bepaald dat, ingeval de kredietwaardigheid

van de kredietnemer aangetast wordt - en deze aantasting wordt gepreci-

seerd, o.m. bij faillietverklaring, kennelijk onvermogen, aanvraag tot con-

cordaat, publicatie van een wisselprotest -, de vooropzegperiode gelijk aan

nul is, m.a.w. dat het krediet onmiddellijk kan opgezegd worden.

5.4. Kredietplafond en overdisponering

43.  De kredietopening is uiteraard beperkt tot het kredietplafond, doch

hierbij dient opgemerkt te worden dat in de zakenrelatie bank-client deze

laatste soms debiteur wordt buiten ieder verleend krediet of dat  de

debetstand van zijn rekening het toegestane krediet overschrijdt.

Normaal zouden zulke ongevallen niet mogen gebeuren, doch de bankier ziet

in dat in het bedrijfsleven - en niet noodzakelijk ingevolge een slecht

beheer - spanningen in de thesaurie kunnen optreden. Dit vergt in zulke

omstandigheden een tijdelijke hulp vanwege de huisbankier, die de juri-

dische strengheid van zijn relaties met die cli6nt zal versoepelen. De

mogelijkheid tot overdisponering mag door de kredietnemer echter niet als

een recht beschouwd worden; hij zal qua kostprijs een hogere intrest (en

provisie) moeten betalen.

5.5. Aflopend en revolving karakter

44.   Een af lopend krediet is geopend  voor de afwikkel ing  van een welbe-

paalde verrichting, zodat het kredietbedrag gelijk is aan de prijs (of het

gefinancierd deel ervan) van die onderliggende overeenkomst.

Een revolving krediet is een krediet dat een aantal keren kan opgenomen

worden, maar steeds tot een welbepaald maximum bedrag en dat zich hernieuwt

volgens een vastgesteld schema.
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De bank beslist  hierbij  principieel  over  iedere verrichting  naar  haar

gading, voor zover dit niet tot rechtsmisbruik leidt.

Er bestaan terzake verschillende varianten; zo kan de totale opname gedu-

rende een welbepaalde periode beperkt zijn, doch eventueel kan het tijdens

een  vorige  periode  niet-gebruikte  kredietbedrag  op  de  huidige  limiet

overgedragen worden (cumulatief revolving krediet).

5.6. Krediet en derden-beslag

45. Indien de bankrekening van een client een positief saldo vertoont, is

ze vatbaar voor derden-beslag, maar er is dan geen bankkrediet.

Is echter het saldo negatief en beschikt de cliant wel over een krediet in

rekening-courant, dan is dit niet voor beslag vatbaar, zelfs niet indien er

binnen het kredietplafond nog voldoende ruimte zou zijn voor het desbetref-

fende bedrag. De bank is ingevolge de kredietopening geen schuldenaar van

de kredietnemer. Ze is wel verplicht hem geld ter beschikking te stellen

uiteraard binnen de grenzen van het kredietplafond, indien hij er om vraagt

en hij alleen heeft dat recht  maar op het ogenblik dat ze dit doet, wordt

ze schuldeiseres. (cfr. sub 5.7. besproken vonnis dd. 16.3.89).

5.7. Rechtspraak

46.

Kredietreglement : intrestregeling na afsluiting van het kre
diet

- Hof van Beroep te Gent - 22.5.80 - Bank XYZ t/ Heer en Mevr. A - Bank

Fin 80/5, pp. 669-671.

Het kredietreglement mag de clausule bevatten dat op het openstaand debet-

saldo bij de afsluiting van het krediet dezelfde intresten en provisies

aangerekend worden als deze overeengekomen in de kredietopeningsbrief.

Die clausule is een geldige afwijking van art. 1153 lid 1, B.W., dat niet

van openbare orde is, die door de partijen overeenkomstig art. 1134 B.W.

werd aanvaard. Een niet-overeengekomen overdisponeringsprovisie (hier van

6 %!) op het hoogste debetsaldo wordt niet aanvaard.
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Opzegging van het krediet  : onbevoegdheid van rechter in kort

geding

- Pr6sident du Tribunal de Commerce de Charleroi, met noot A.M. Seron -

27.12.84 - S.A. H. c/ S.A. Banque - J.T. 85, pp. 370-373.

De rechter in kort geding mag slechts maatregelen treffen voor zover deze

de uiteindelijke beslissing van de rechter ten gronde niet definitief in

gevaar brengen.  Dit sluit geen maatregel in kort geding uit, indien hier

voor voldoende uiterlijke rechtstekens voorhanden zijn. De beslissing van

de rechter in kort geding prejudicieert niet, m.a.w. de rechtbank is niet

door hem gebonden.

In het behandeld geval verlangde de kredietnemer dat de door de bank opge-

zegde kredieten voor drie maanden zouden hersteld worden.  Rekening houdend

met de duidelijke slechte financidle toestand weigerde de rechter in kort

geding dit de bank op te leggen.

Derden-bestag en kredietopening

- Cour d'appel de Bruxelles - 16.3.89 - B.B.L. c/ Verstreken, met noot

G. de Leval  - J.L.M.B.  89,  pp.  802-809 en met noot J.P. Buyle et 0.

Poelmans, J.T. 90, pp. 288-294.

Aspect behandeld sub 5.6.

Het derden-beslag garandeert het eventueel voorlopig positief saldo op het

ogenblik  van  het  derden-beslag  ten  gunste  van  de  beslagnemer,  maar

blokkeert de rekening niet. Het slaat niet op de latere remises op de

rekening.

De bank mag achteraf de rekening-courant wel  debiteren,  ook wanneer er

beroep wordt op gedaan,  ingevolge een verbintenis aangegaan door de kre-

dietnemer tegenover een derde en dit los van de kredietopening.

De verschillende rekeningen van de client kunnen - zoals hier - subrekenin-

gen zijn van 6*n enkele rekening-courant,  die de bank elk ogenblik mag

samenvoegen; de eenheid van de rekeningen is aan derden tegenstelbaar.

Gerechtelijk akkoord en schuldvergelijking

Cour d'Appel de Lidge - 23.12.89 - Cr6dit 66n6ral (/ Faillite Sodemeca -

R.D.C.  90, 59-61.  (Dit arrest bevestigt een vonnis van het Tribunal de

Commerce de Liage van 5.3.86).

Wanneer de bank de rekening-courant afsluit op de dag (12.9.80) van de

neerlegging van het verzoek tot gerechtelijk akkoord vanwege de krediet-

nemer, mag ze geen schuldvergelijking toepassen met de betalingen die ze
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later (2.10.80) van derden ontving voor rekening van de opgezegde krediet-

nemer, omdat er bij deze betalingen geen identiteit tussen de betrokken

partijen bestond. Anders  zou  de  regel  van  de  gelijkheid  onder  de

schuldeisers van de aanvrager van het gerechtelijk akkoord hierdoor verbro-

ken zijn.

(cfr.  het  hiervoor  besproken  vonnis  van  20.12.88  in weliswaar  andere

omstandigheden).

Conventionele schuldvergelijking na faillissement

Cour d'Appel  de Mons - 20.12.88,  met noot M.  Delierneux  - B.B.L.  e/

Faillite Aser - Rev. Banque 89, pp. 487-496.

Partijen mogen  hun wederzijdse  schulden,  die weliswaar  niet  onderling

concreet samenhangen, wel in een conventioneel verband van samenhang plaat-

sen door  ze te beschouwen als 6*n economische verrichting d.m.v.  een

ondeelbare rekening.

Een algemene clausule van schuldvergelijking is geldig tussen partijen

(art. 1165). Ze is hier tegenstelbaar aan derden. Na het faillissement

van de kredietnemer mogen de debet- en creditsaldo's van de verschillende

rekeningen door de bank gecompenseerd worden.

6. KOSTPRIJS VAN DE DIVERSE KREDIETVORMEN

47. De kostprijs van de diverse kredietvormen voor de kredietnemer omvat

hoofdzakelijk de intresten (bij sommige kredietvormen vooraf, bij andere

kredietvormen  na  verstreken  termijn  betaalbaar),  provisies van diverse

aard, diverse kosten  (fiscale zegels, certificatiekosten,  incassokosten,

enz.) alsmede dossierkosten.

Hierbij dient bedacht te worden dat de kredietkosten in de onderneming die

winst maakt, aftrekbaar zijn van de belastbare winst (zodat bij een ven-

nootschapsbelasting van 43 % ze dus slechts 57 % van hun bedrag echt

kosten, uiteraard op voorwaarde dat er voldoende winst is).

6.1. Rentetarieven van de kortlopende bankkredieten

48. Tot einde 1973 werden de rentetarieven voor kortlopende kredieten, die

de kredietnemers te betalen hadden voor geldkredieten, bijna uitsluitend

bepaald in functie van de rentetarieven van de N.B.B. en van het H.W.I. Zo

werden het kaskrediet en het (gewone) discontokrediet berekend op basis van
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de overeenstemmende rentetarieven van de N.B.B., verhoogd met een bepaalde

marge; hierbij werd wel dikwijls een absoluut minimum percentage vastge-

steld. Voor de discontotarieven van de acceptkredieten werd verwezen naar

de rentevoeten van het H.W.I.

In het begin van het jaar 1974 werd dit systeem grondig veranderd. Toen

werden de rentetarieven voor het kaskrediet en het discontokrediet

losgekoppeld van deze van de N.B.B. en de rentetarieven voor het negotieren

van de bankaccepten los van deze van het H.W.I. Bij de vaststelling ervan

wordt thans algemeen met de toestand op de geldmarkt rekening gehouden en

natuurlijk ook met de herdiscontomogelijkheden bij het H.W.I. en de N.B.B.

Thans past iedere bank regelmatig haar basisrentevoet (bij kaskredieten),
haar zwevende discontovoet  (bij handelswissels in het binnenland en

niet-gecertificeerde buitenlandse handelsaccepten), negotieringsrent-
evoet (bij bankaccepten en bij gecertificeerde buitenlandse handelsaccep-

ten) aan.

6.2. Rentetarieven voor middellange en langlopende bankkredieten

49.  De  rentetarieven  voor  (middel)lange  bankkredieten  worden  door  de

kostprijs van de (middel)lange deposito's beinvloed.

Inzake investeringskredieten richtten de banken zich vroeger naar de

voorwaarden van de (toenmalige) marktleider, de N.M.K.N., voor de gesubsi-

dieerde investeringskredieten.  Bij de niet-gesubsidieerde investeringskre-

dieten voegden ze er dikwijls nog een marge bij; sinds enkele jaren bestaat

er echter een scherpe concurrentie terzake met als gevolg verschillende

rentetarieven, die lager kunnen zijn dan die van de N.M.K.N.

Inzake (middel-)lange exportkredieten richten de banken zich naar de

rentetarieven van Creditexport, die ze met een algemeen vastgestelde marge

verhogen.

6.3. Provisies

50.  Naargelang  de  kredietvormen  kunnen verschillende  soorten provisies

(commission(s);  Provision(en);  fee(s))  als vergoeding aangerekend worden

voor verschillende prestaties : hun aard en hun omvang worden bij de studie

van de betrokken kredietvormen nader toegelicht.

Naargelang de kredietvorm kunnen deze provisies zijn :

- een forfaitair bedrag,

- een flat  (d. i. onafhankelijk van de duur)  en ad vatorem-percentage,

- een ad valorem pro rata temporis-percentage.
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6.4. Dossierkosten

51. Per dossier worden kosten aangerekend.

6.4.1. Dossierkosten bij opening van een krediet (kredietopeningsprovisie)

Als grootte-orde kunnen geschat worden :

Niet-gewaarborgd Gewaarborgd

Tot en met 1 mio F F 1.000,- F 2.500,-

Van 1 tot en met 5 mio F F 2.000,- F 3.000,-

Boven 5 mio F F 3.000,- F 4.000,-

Voor verhogingen van kredieten wordt 50 % van voormelde kosten aangerekend

met een minimum van F 1.000,-.

6.4.2. Periodieke dossierkosten

F 1.000 per jaar of F 250 per trimester.

6.5. Belangrijkste rentetarieven van bankkredieten : stand 20.6.90

52.

1. Kaskrediet (trimestrieel na vervallen termijn betaalbaar)

basisrentevoet 13,25 % + marge (min 1 %) + provisie.

2. Disconto- en acceptkredieten (vooruit betaalbaar)

2.1. Tot 120 dagen

Binnenlands disconteerbaar + niet-gecertificeerd handelsaccept :

herdisconteerbaar : zwevende rentevoet 12 % + marge

niet-herdisconteerbaar : zwevende rentevoet 12,50 % + marge

Gecertificeerde handelsaccepten :

negotiJringsrentevoet : 11 % + endossementsprovisie 1,25 %

Bankaccept :

gecertificeerde negotieringsrentevoet :

11 % + acceptprovisie 1,50 %

(niet-gecertificeerde negotieringsrentevoet : 11,50 %)

2.2. Bij duur van 121 dagen tot 180 dagen : + 0,25 %

2.3. Duur : > 180 dagen en bedrag > 5 mio F : speciale tarieven

3. Promessekrediet (vooruit betaalbaar)

13,25 % basisrentevoet + marge
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4. Investeringskrediet

NMKN-rentevoet : 11,25 % semestrieel na verloop van termijn betaalbaar

(5-jaarlijkse herziening);raele rentevoet 11,903 %

NKBK-rentevoet : 11,25 % trimestrieel na verloop van termijn betaalbaar

(5-jaarlijkse herziening):reele rentevoet 11,903 %

5. Bankwaarborgen (vooruit betaalbaar)

0,25 % per trimester

6. (Middel)lang exportkrediet : >2 jaar

6.1. Minimum 35 mio F

Creditexportrente voor gecertificeerd papier (semestrieel na verloop

van termijn betaalbaar) :

10,70 % + endossementsprovisie 0,45 %

Het niet-gecertifi ceerd papier heeft een 0,50 %-duurdere rente.

6.2. < 35 mio F

H.W.I.-rente voor gecertificeerd papier (jaarlijks vooruit

betaalbaar) :

9,40 % + endossementsprovisie 0,45 %

Het niet-gecertificeerd papier heeft een 0,40 %-duurdere rente.

7. Middellang exportkrediet : 1 tot 2 jaar

H.W.I.-rente voor gecertifi ceerd papier :

9,50 % + 0,40 % is 9,90 % jaarlijks vooruit betaalbaar

(d.i. 10,85 % semestrieel na verloop van termijn)

Het niet-gecertificeerd papier heeft een 0,40 %-duurdere rente en is

jaarlijks vooruit betaalbaar.

7. KREDIETVERLENING IN DE CONTINENTALE BUURLANDEN

7.1. Frankrijk

53. In Frankrijk kunnen de professionele schuldvorderingen (uit leveringen

en dienstprestaties aan Franse handelaars), belichaamd in facturen, gemobi-

liseerd worden door de kredietnemer, zonder gebruik van wissels, d.m.v. het

"cr*dit de mobilisation des cr6ances commerciales" (C.M.C.C.).

Deze methode  vermijdt  de  aan  de wissel  verbonden  nadelen  :  trekking,

inning, kosten van verhandeling, acceptatie door de betrokkene bij iedere
wissel.  De kredietnemer moet wel vooraf de toelating vragen aan de centra-

le bank (Banque de France) en zich verbinden geen wissels te gebruiken.
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De cedent maakt de schuldvorderingen over aan de bank met een door hem

getekend borderel van cessie (bordereau Dailly)  in fiduciaire eigendom.

(cfr. wet van 2.1.1981, aangepast door een wet van 24.1.1984)

De kredietnemer moet zijn schuldvorderingen groeperen in functie van hun

vervaldagen (met een maximumafstand van 10 dagen) en hiervoor een

orderbriefje aan order van de bank ondertekenen. De bank kan dit order-

briefje disconteren - ze stort dan het discontoprovenu op de rekening van

kredietnemer - en ze kan het eventueel door de centrale bank laten her-

disconteren. In dit mechanisme wordt de bank slechts fiduciair eigenaar

van  de  haar  overgedragen  schuldvorderingen;  de  kredietnemer moet  zelf

instaan voor het incasso : er is een splitsing tussen het bankkrediet en de

schuldvordering van de kredietnemer.

In het Frans recht werd het eigendomsvoorbehoud van de (onbetaalde) verko-

per van een roerend goed in 1980 grondig veranderd, zodat dit gevrijwaard

blijft  in  de  failliete  boedel  (cfr.  de artikelenreeks  terzake van du

Pontavice in Banque 1980 en 1981).

7.2. Nederland

54. Het Nederlands rechtssysteem biedt de bank enkele zekerheidsmogelijkhe-

den, die de financiering van de vlottende activa vergemakkelijken  : het

reclamerecht, vergelijkbaar met het revindicatierecht van art. 20, sub 5°,

lid 6, Hyp. W. in Belgia, het - tegenover derden tegenstelbaar - eigendoms-

voorbehoud, de fiduciaire eigendomsoverdracht.

Indien de verkoper niet tijdig betaald is, bezit hij het reclamerecht : dit

is het recht een reeds geleverde zaak binnen de wettelijke termijn terug te

eisen; het inroepen ervan ontbindt de koopovereenkomst. Er zijn wel enkele

voorwaarden aan verbonden : de goederen moeten zich nog bij de koper bevin-

den in dezelfde staat als bij de levering. (Indien ze niet meer in dezelfde

staat zijn, maar toch nog lokaliseerbaar, geldt nog wel het voorrecht op de

onbetaalde prijs.) Bovendien  mag  de  verkoper  de  bevoegdheid  niet

uitoefenen  indien de koper voor de volle koopprijs handelspapier heeft

geaccepteerd en hiervoor ten behoeve van de koper geen zekerheid heeft

gesteld. De termijn voor de revindicatie is in het oude Ned. B.W. dertig

dagen en in het nieuw Ned. B.W.  (boek 7, artt. 39-44) zowel zes weken

nadat de vordering tot betaling van de verkoopprijs opeisbaar is geworden

als zestig dagen, te rekenen van de dag waarop de zaak onder de koper of

onder iemand van zijnentwege is opgeslagen.
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Het  eigendomsvoorbehoud,  dat  uit  een  -  sinds  het  begin  van  de  eeuw

oude - praktijk is gegroeid, en in het nieuwe Nederlandse B.W.  (boek 3,

artt. 91-92) werd opgenomen, is een beding dat deel uitmaakt van een koopo-

vereenkomst. Het is geconstateerd als overdracht onder opschortende voor-

waarde dat de eigendom eerst zal overgaan bij betaling van de koopsom.

Hierbij moet opgemerkt worden dat het - en dit is verschillend met het

Belgisch recht - tegenstelbaar is tegenover derden.

Tot algemene zekerheid van de verleende kredieten kunnen tegenwoordige en

toekomstige handelsvorderingen en bedrijfsgoederen in fiduciaire eigendom

aan de bank overgedragen worden. Hierbij dient te worden bedacht dat ter-

zake een botsing met een specifiek zekerheidsrecht (zoals het eigendoms-

voorbehoud van de onbetaalde verkoper van een roerend goed) mogelijk is. De

fiduciaire overdracht van schuldvorderingen kan de grondslag bieden voor

een  kredietverlening  :  de  overdracht  moet  gebeuren  door  een  akte  van

cessie, die aan de debiteur moet betekend worden (of door hem schriftelijk

erkend), om te bereiken dat uitsluitend de betaling aan de cessionaris (de

bank) rechtsgeldig is. (In de praktijk doet de bank slechts de betekening,

indien ze een insolventie vreest.) Gewoonlijk worden door de kredietnemer

van de bank maandelijks cessielijsten met de namen van de debiteuren, hun

adressen en hun schuldvorderingen medegedeeld. In het nieuw B.W. wordt de

fiduciaire eigendomsoverdracht vervangen door stil pandrecht.

(Voor  de  Nederlandse  problematiek  wordt  verwezen  naar  F.  Molenaar -

Krediet, Zwolle 1985, pp. 8 t/m 11, pp. 16-17 en pp. 25 t/m 27.)

7.3. Bondsrepubliek

55. In de Bondsrepubliek kunnen de handelsvorderingen als fiduciaire eigen-

dom (dus niet als pand, wat principieel een buitenbezitstelling vereist)

aan de bank overgedragen worden als zekerheid voor een krediet. Deze

overdracht geldt normaal alleen tegenover de kredietnemer en gebeurt dus

buiten het weten van de debiteur; slechts wanneer het krediet faliekant

dreigt te worden, zal de bank de debiteur vragen haar te betalen.

De overdracht kan volgens drie varianten gebeuren :

1) De  afzonderlijke overdracht  (Einzelabtretung),  welke  in de praktijk

enkel nog toegepast wordt bij de export van een belangrijke levering.

2) De mantelcessie (Mantelzession), waarbij door   de   kredietnemer

-zekerheidssteller tot een zeker bedrag bepaalde (contractueel omschre-

ven)  schuldvorderingen afgestaan worden door het overmaken van fac-

tuurkopiean of cessielijsten; deze variant is vrij omslachtig.
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3) De globale cessie (Globalzession),de meest gebruikte variant, waarbij

alle  huidige  en  toekomstige  handelsvorderingen  aan  de  bank  worden

overgedragen : dus niet alleen bepaalde maar ook bepaalbare !

Ze is vooral belangrijk voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Deze zekerheid ten gunste van de bank kan wel in botsing komen met het een-

voudig eigendomsvoorbehoud van de leverancier van de kredietnemer en zelfs

- bij voortverkoop - met het verlengde eigendomsvoorbehoud.

8. OMVANG VAN DE VERSCHILLENDE KREDIETVORMEN

56. Het verzamelen en analyseren van het cijfermateriaal levert "zware sta-

tistische problemen". Het  is vooral te wijten aan  de  talrijke

kredietvormen en de op het stuk van de kredieten bij de onderscheiden sec-

toren sterk verschillende publikatieschema's (cfr. beschouwingen in die zin

B.V.B. - doc. nr. 75, p. 29).

Hier wordt hoofdzakelijk gebruik gemaakt van de publikaties van de B.V.B.,

die de gegevens van de N.B.B. en van de Bankcommissie verwerkt en bovendien

eigen informatie inzamelt; uitzonderlijk werd ook het jaarverslag van de

N.M.K.N. geraadpleegd.

Daar onderhavig werk het onderzoek van de bankkredietvormen beoogt, moet er

vooraf op gewezen worden dat de Belgische banken ook de (hier niet-behan-

delde) parabancaire afbetalingskredieten en hypothecaire leningen toestaan

en dat naast de banken, de O.K.I.'s en de spaarbanken ook de (hier wel

bestudeerde) bankkredieten toestaan.

De marktaandelen voor de kredieten  verleend aan de Belgische priv6-sector

bedragen ongeveer 63 % voor de banken, 24 % voor de O.K.I.'s en 13 % voor

de spaarbanken (ci jfers einde 1988,  berekend op grond van de ci jfers,

gepubliceerd in B.V.B. doc. nr. 106, p. 27).

Bij de kredietverlening door de banken kan een jaarlijkse bestendige stij-

ging vastgesteld worden : zo van 2.664,1 mia BF einde 1985 tot 3.915,5 mia

BF einde 1988.  (B.V.B. doc. 106, p. 90). Ongeveer een derde wordt aan

niet-ingezetenen verleend (id. p. 91).

Inzake kredietvormen stelt men vast dat (in 1989) de handtekeningskredieten

- bankborgtocht, bankgarantie, documentair krediet - ongeveer 19 % van de

globale door de banken verleende kredieten omvatten  :  hun belang is de

laatste jaren gestegen. Het (gedisconteerd) acceptkrediet betekent iets

m66r dan 1 % en de (klassieke) discontokredieten vertegenwoordigen bijna

8 % van de globale massa. De kredieten in rekening-courant (ze omvatten
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het  investeringskrediet!)  betekenen 72 %  :  hiervan zijn 66n derde kas-

geldleningen en *an zesde investeringskredieten. (id. p. 93)

(Er  dient  hierbij  opgemerkt  te  worden  dat  de  parastatale  financiele

instellingen bij de investeringskredieten een belangrijke rol spelen).
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HOOFDSTUK II : INSTRUMENTARIUM BIJ DE KREDIETVERLENING

57. Het gebruikte instrumentarium bij de kredietverlening is verschillend

naar gelang het gaat om geld- of om handtekeningkredieten.

De geldkredieten worden door hun opname geldleningen : naar gelang hun
type (cfr. nr. 14) spelen bepaalde instrumentaria een overwegende rol : de

zuivere geldlening (cfr. i nfra sub 1, 2 en 3), de kredietvoorschotten in

rekening-courant  (sub  4)  of  de  kredietverlening  d.m.v.  handelseffecten

(sub 5).

De handtekeningkredieten zijn geen geldleningen : de bank leent haar

kredietwaardigheid in cambiale of niet-cambiale vorm (sub 6).

1. ALGEMEENHEDEN INZAKE RENTELENING

1.1. Lening en rentelening

58. De lening komt tot stand door overdracht van de zaak en het contract

is dus reiel Het is een contract waarbij de ene partij aan de
andere partij de zaak afgeeft (ar:. -97# B.W.; ongeveer hetzelfde

staat in art. 1892 B.W.). Slechts de ontlener heeft verplichtingen, name-

lijk die van de teruggave van de zaak : het is een eenzijdig contract.

De geldlening is een lening van geld; het is een verbruiklening, waar-

bij bedacht moet worden dat dit begrip op vervangbare goederen betrekking

heeft.  (art.  1892 B.W.) De uitlener geeft een som geld aan de ontlener,

die er eigenaar van wordt en die verplicht is deze (evertueel  in andere

coupures of munten) terug te geven.

(In het huidig Nederlands Burgerlijk Wetboek is er in art. 1791 sprake van

verbruikbare zaken. Kleyn verdedigt de stelling dat het om vervangbare
zaken gaat. cfr. Asser-Kleyn - Handleiding tot de beoefening van

het Nederlands burgertijk recht - Bijzondere overeenkomsten -

Deel IV door Kleyn, 1988, nr. 92 en 93).

Ingeval van een bedongen termijn gebeurt de betaling na verloop ervan,

zoniet ingevolge vaststelling van de termijn door de rechter, of nog na

opzegging van de overeenkomst.

De geldlening gebeurt meestal tegen een prijs, rente genaamd : de ren-
telening is dus een verbruiklening van geld tegen een prijs.
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In de Nederlandse rechtsliteratuur (bij Pabbruwe, Verbruikleen, p. 77, bij

Molenaar, Krediet pp. 53-60, bij Van Delden, Bankrecht,  nr. 927) wordt de

vraag gesteld of de aktieve kredieten (gemeend de geldkredi eten, verleend

door de bank) en de passieve kredieten (gemeend de gelden toevertrouwd aan

de bank, zoals deposito's of bankobligaties) al dan niet overeenkomsten van

verbruikleen zijn; (Pabbruwe is tegen die kwalificatie, Van Delden v66r).

Ze  lijkt ons - voor het Belgisch recht - bevestigend te moeten worden

beantwoord, zij het met de voorheen (onder nr. 14) geschetste nuanceringen.

1.2. Geldlening en krediet

59. Volgens de traditionele opvatting wordt de lening als een reeel en een-

zijdig contract en de kredietopening als een consensueel  en wederkerig

contract beschouwd : dit laatste is een leningsbelofte waarbij de uitlener

belooft te lenen. Op het ogenblik van de levering wordt de leningsbelofte

een lening.

Bij  de geldkredietopening opent de kredietgever eer kredietlijn aan de

ontlener, die tot deze kredietlijn het geld in verschillende bedragen kan

opnemen en terugbetalen.

Bij nadere analyse mag de tegenstelling tussen Zening en geldkrediet niet

zo scherp gesteld worden, want de redle aard van de lening is niet rots-

vast.

Weliswaar is de geldlening in haar zuiverste vorm een contract waarbij een

bedrag uitgeleend wordt (door de afgifte ontstaat het contract) en in eei-

maal terugbetaald wordt. Maar in feite wordt de geldlening dikwijls in

meerdere keren opgenomen en gebeurt de terugbetaling dikwijls in meerdere

keren volgens een vast aflossingsschema. Het concept van de eenmalige

verrichting wordt  verlater  en  benadert  dit  van  de  kredietverlening  in

rekening-courant.

Bovendien worden de leningen sensu strictu dikwijls vermeld in de kredieto-

peningsbrief en gelden voor hen dezelfde zekerheden als voor de kredieten

sensu  strictu  (dus  kredieten  in  rekening-courant  en  kredieten  d.m.v.

handelseffecten),  wat  bijdraagt  tot  het wegvallen van de  tegens:elling

tussen beide.

In het oude (Romeinse) recht waren de contracten reeel : de meeste moderne

contracten zijn consensueel. De geldlening ontsnapt niet aan deze ontwik-

keling. Het Zwitserse Obligationenrecht beschouwt het als consensueel en

het nieuwe Nederlands Burgerlijk Wetboek doet dat eveneens : men evolueert

van de Realvertragstheorie naar de Konsensusvertragstheorie.
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1.3. Bezwarend karakter

60.  Weliswaar  is  de  lening  principieel  om  niet,  maar  ingevolge  een

uitdrukkelijke  wettelijke bepaling (art. 1905 B.W.), is  het  bij  de

geldlening toegelaten rente te vragen.

Het bezwarend karakter leek in het verleden niet zo evident : tijdens de

Middeleeuwen was intrest door de Kerk verboden. (Dit is opnieuw het geval

in strikt Islamitische landen.) In 1807 werd de intrest toegelaten, maar

beperkt tot 5 % voor burgerlijke zaken en tot 6 % voor handelszaken. Door

de wet  van  5.5.1865 werd de absolute vrijheid inzake intrest ingevoerd.
In 1934 en in 1935 werden op burgerrechtelijk en op strafrechtelijk vlak

enkele algemene maatregelen tegen uitbuiting en misleiding genomen (cfr.

sub 2.1.).

1.4. Tijdsbepaling en vervroegde terugbetaling

61. De tijdsbepaling kan aan een verbintenis toegevoegd worden : dit ge-

beurt meestal door de partijen  (gewone tijdsbepaling), maar het gebeurt

soms door de rechter (termijn van respijt).

De gewone tijdsbepaling schort de verbintenis niet op, maar stelt alleen

haar uitvoering uit (art. 1185 B.W.).  Op de vervaldag verandert de verbin-

tenis met tijdsbepaling in een zuivere verbintenis. Hetgeen met tijds-

bepaling verschuldigd  is,  kan  niet geeist worden voordat de vervaltijd

verschenen  is,, maar hetgeen vooruit betaald  is,  kan niet teruggevorderd
worden (art. 1186 B.W.).

De tijdsbepaling geldt principieel in het belang van de schuldenaar : hij
heeft principieel het recht aan de gunst van de tijdsbepaling te verzaken

en v66r de vervaldag te betalen. Overigens bepaalt de wet dit vermoeden.

("altijd vermoed te zijn bedongen ten voordele van de schulde

naar. tenzij ..." : art. 1187 B.W.).

De tijdsbepaling kan namelijk ook ingesteld worden in het voordeel van
beide partijen of alleen van de schuldeiser, nl. wanneer uit het beding
of uit de omstandigheden blijkt dat ze ook ten voordele van de
schuldeiser bedongen is : art. 1187 B.W.

Dit is met name het geval bij de zuivere rentelening : de schuldenaar kan

niet vervroegd betalen,  tenzij de schuldeiser ermee akkoord gaat of een

uitdrukkelijk beding dit toelaat.
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Maar de  schuldenaar  kan  het  voordeel  van  de  tijdsbepaling  niet  meer

inroepen wanneer hij failliet is gegaan of bij opzegging van de kredieten

(b.v. wanneer hij de zekerheid die hij bij het contract ten behoeve van

zijn schuldeiser gesteld had, door zijn toedoen heeft verminderd).

Normaal zal  de  rechter  aan  de  onfortuinlijke  schuldenaar  principieel

termijn(en) van respijt toekennen, en dit los van de bepalingen van het

contract. Hij moet hierbij van deze bevoegdheid gebruik maken met grote

omzichtigheid en rekening houden met de termijnen die de schuldeiser in

feite -eeds heeft toegestaan aan de schuldenaar (art. 1244 lid 2 B.W.).

De mogelijkheid tot het toekenneR van termilnen van respijt vervalt even-

eens in het geval dat de schuldenaar wissels heeft geaccepteerd of order-

briefjes heeft ondertekend.

1.5. Schuldsplitsing (gedeeltelijke terugbetaling)

62. Als algemene regel van het gemeen (burgerlijk) recht (art. 1244, lid 1

B.W.) geldt dat de schuldeiser niet kan gedwongen warden een betaling bij

gedeelten te aanvaarden al is de schuld deelbaar, tenzij het contract

het uitdrukkelijk bepaalt. Hierop bestaat nochtans 66n uitzondering in het

gemeen (burgerlijk) recht : de rechter kan deling toestaan niettegenstaande

ieder andersluidend beding. met -nachtneming van de toestand der partijer

(cfr. het hoger geciteerd art. 1244 lid 2 B.W.).

1.6. Toerekening van de betalingen

63. Bij de betalingen rijst de problemat:ek van hun toerekening : op

welke schuld(en) of op welk gedeelte ervan heeft de betaling betrekking ?

Hebben de partijen hierover niets geregeld, tar komt aan de schuldenaar het

recht toe om te bepalen op welke schuld het bedrag zou moeten aangerekend

worden (art. 1253 B.W.), met dien verstande dat hij eerst de intresten en

dan de hoofdsom moet aanzu-veren (art.  1254 B.W.).  Maakt de schuldenaar

geen gebruik van dit recht, dan komt het aan de schuldeiser toe. Bij gemis

van toerekening door hetzij de schuldenaar, hetzij de schuldeiser, geeft de

wetgever een aantal rich:lijnen : o.m. vervallen schulden eerst - en hier-

bij in de eerste plaats de schuld waar de schuldenaar het meest belang bij

heeft -, en bij schulden van gelijke aard vervalt de oudste het eerst (cfr.

art. 1256 B.W.).

Van deze regeling wordt wel afgeweken ingeval van de rekening-courant.
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2. BURGERRECHTELIJKE BESCHERMING VAN DE LENER

2.1. Inleiding

64. Het principe van de vrijheid van de partijen inzake de geldlening op
intrest, dat in 1865 werd ingevoerd,  vindt zijn weerslag  in art.  1907,
lid 1 B.W. , dat bepaalt dat  de intrest of wettelijk of bij
overeenkomst bedongen is. Uiteraard is de wettelijke intrest bij wet

bepaald. De bedongen  intrest mag de wettelijke te boven gaan in alle
gevallen waar de wet dit niet verbiedt.

Door de wet van 27.7.34 en het K.B. nr. 149 van 18.3.35 werden bepa-
lingen in het Burgerlijk Wetboek opgenomen om de ontlener tegen bepaalde
misbruiken inzake woekerintresten te beschermen.

Ingevolge  een  wet   van  3 0.6.7 4  kan deze wettelijke rentevoet  door  een
K.B. na beraadslaging in de ministerraad, veranderd worden. Sinds 1.8.86

bedraagt de wettelijke rentevoet 8 %, zowel voor burgerlijke zaken als voor
handelszaken.

2.2. Specifieke beschermingsmaatregel  inzake vrijwaring tegen benadeling

(art. 1907 ter B.W.)

65. De ontlener mag steeds een vordering instellen tot vermindering van
de intresten (en bijkomende voordelen) tot op de wettelijke
intresten, wanneer de uitlener
- misbruik makend van de behoeften, zwakheden, hartstochten of onwe-
tendheid van de ontlener,

- voor zichzelf (of  voor anderen) intrest (of  andere  voordelen)

bedongen heeft, klaarblijkelijk hoger dan de normale intrest, verhoogd
met een normale risicopremie.

Het gaat hier dus om de omstandige benadeling, daar er een wanverhouding is

tussen de wederzijdse prestaties. Op vordering van de ontlener (dus niet
ambtshalve  !)  kan de rechter de verplichtingen beperken tot de terug-

betaling  van  het  geleende  kapitaal  en  de  betaling  van  de  wettelijke

intrest : dus alle eventuele bijkomende voordelen verdwijnen eveneens.  Het

contract blijft bestaan, doch wordt - op vordering van de ontlener - door

de rechter aangepast door de vermindering van de intrest.
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De vordering verjaart drie jaren na de dag van de betaling.

Deze bepalingen betreffer niet een wilsgebrek van het contract of een

overtreding van de goede zeden die zou leiden tot de nietigheid van het

contract.

2.3. Bepalingen inzake leningen terugbetaalbaar bij annuYteiten

66. Daar de annutteit (periodiek terugkerende betaling, die anders dan het

woord doet vermoeden niet noodzakelijk jaarlijks gebeurt) een deel kapitaal

en een deel rente bevat, is het wenselijk dat de ontlener precies deze ele-

menten zou kennen : er dient vermeden te worden dat een globale annuiteit

een  overdreven  intrest  zou verbergen. Te dien einde is het vereist

(overeenkomstig art. 1907: lid 2 B.W.) dat deze beide elementen - de ren-

tevoet van de lening en het voor de samenstelling van het kapitaal

bedongen bedrag - in afzonderlijke bepalingen van de leningsakte vermeld

worden;   de term samenstel ling  moet  hier  ruim geinterpreteerd worden,

d.w.z. niet alleer het kap<taal welk verkregen wordt door de methode van de

reconstitutie maar ook dat welk berust op de methode van de aflossing.

De sanctie is de toepassing van de wettelijke intrest, met uitsluiting van

elke mogelijke provisie of bijkomende vergoeding (art. 1907, lid 4 B.W.).

2.4. Anatocisme

67. Anatocisme (of intrest op intrest of nog kapitalisatie van

intrest) bestaat in de inlijving van vervallen en op hun vervaldag niet

betaalde intresten bij het verschuldigd bedrag, zodat deze intresten op hun

beurt rentedragend kapitaal worder.

Deze  kapitalisatie  van  intresten  wordt  door  de  wetgever  als  sociaal

gevaarlijk beschouwd, daar de leenschuld - bij niet-tijdige betaling van de

renten - steeds sneller stijgt en de ontlener zich hiervan niet voldoende

bewust is. Daarom werd de kapitalisatie van intresten gereglementeerd,

namelijk in de artt. 1154 en 1155 B.W., Boek III, speciaal onder Titel III,

die  handelt over "Contracten of Verbintenissen uit overeenkomst  in het

algemeen". Een ruime rechtspraak verduidelijkt deze bepalingen.

De beperkingen  inzake anatocisme - vastgelegd  in de  (hierna besproken)

artt. 1154 en 1155 B.W. -  gelden  voor  contractuele  maar  niet  voor

aquiliaanse aangelegenheden (Arr. Cass. 27.10.88 - J.T. 89, p. 106).  Ir

dit  laatste  geval  mag  de  rechter  intrest  op  intrest  toekennen  zonder
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rekening te moeten houden met de beperkingen van art. 1154 B.W. (Arr. Cass.

7.11.86 - Pas. 86, I, p. 304).
68.  De fundamentele regeling van het anatocisme vindt men in art.  1154

B.W., dat de voorwaarden bepaalt voor haar toelaatbaarheid; ze is van open-

bare orde.

1. Het betreft slechts vervallen (en niet-betaalde) intresten; dat betekent

dat hierover geen overeenkomst kan gesloten worden waardoor dit automa-

tisch zou gebeuren. (Arr. Cass. 22.12.38, Pas. 1938, pp. 405-406).

2. De vervallen intresten moeten voor een geheel jaar verschuldigd zijn

(dus principieel niet trimestridle  of semestriele intresten); de

rechtspraak preciseert dat de hoofdschuld en de gewone intrest niet

liquide moeten zijn om gekapitaliseerd te kunnen worden  (Arr.  Cass.

30.1.1896, - Pas. 1896, I, 79).

3. Er moet een gerechtelijke aanmaning plaats vinden of een afzonderlijkie

(niet-voorafgaande)  overeenkomst  aangegaan zijn;  een clausule in een

hoofdcontract of een aangetekende brief volstaan niet.  De debiteur moet

jaarlijks - niet v66r de vervaldag - herinnerd worden aan de concrete

gevolgen van zijn vroeger aangegane verbintenissen alvorens er nieuwe

aan te gaan (Arr. Cass. 28.11.85 - Pas. 1986, p. 391-392).

Terzake kan opgemerkt worden dat het deponeren op de griffie van de

rechtbank van koophandel van conclusies, die op duidelijke wijze de aan-

dacht van de debiteur vestigen op de kapitalisatie van rente, gelijk-

gesteld wordt met de gerechtelijke aanmaning  (Arr. Cass. 18.6.81  -Pas .

1981, I, pp. 1200-1202).

69.  Op bovenvermelde regeling bestaan er wettelijke en jurisprudentiele

afwijkingen :

1. Wettelijke bepalingen

Bij vervallen inkomsten - b.v. pachtprijzen, huurgelden, termijnen van

altijddurende renten of lijfrenten - kunnen vanaf de aanmaning of de
overeenkomst wel de intresten bijgeteld worden, zelfs indien nog geen

jaar verlopen is (art. 1155 B.W.).

Alhoewel het probleem buiten het bestek van huidige studie valt, kan

hierbij opgemerkt worden dat bij deze inkomsten de altijddurende renten

en de lijfrenten wel intresten zijn - waarbij de nadelen van de kapita-

lisatie beperkt zijn - maar dat de pachtprijzen en huurgelden dat niet
zijn.  Vanaf de aanmaning of de overeenkomst brengen ze wel intrest op,

die dus onderworpen zijn aan de bepalingen van art.  1154 B.W.  (Arr.

Cass. civ. fr. 20.3.69, met noot Boccara, J.C.P. 70, pp. 16200-16202).
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2. Rechtspraak en gewoonterecht

a) De rekening-courant bij de banken enz. wordt (in Belgij) driemaande-

lijks afgesloten : debet  en  credit  worden  steeds  onmiddellijk

gecompenseerd; de rente wordt om de drie maanden gekapitaliseerd :

door de inschrijving in rekening-courant verliest ze haar aard inge-

volge het schuldvernieuwend effect die de aard en de kenmerken van de

oorspronkelijke schuldvordering verandert (cfr. Arr. Cass. 27.2.30,

Pas 30, pp. 129-134, die dit heeft geoorloofd).

b) De deposito's bij de banken e-z. kunnen jaarlijks (maar ook meerdere

keren per  jaar  :  b.v.  termijrrekeningen)  afgesloten warden en de

intresten kunnen bij het kapitaal worden gevoegd. Bij de kapitalisa-

tiebons worden de intresten gekapitaliseerd (die slechts op de glo-

bale intrest belast worden).

Deze  uitzonderingen  voor  de  bankrekeningen  gelden  wel  eens  als  het

schoolvoorbeeld van de consuetudo contra Zegem

70. In Nederland, zoals ook in de andere Westeuropese landen, is het anato-

cisme principieel  verboden,  maar niet bij bankkredieten en -deposito's,

alhoewel  de  rechtsleer  de  schuldvernieuwing in rekening-courant (in

tegenstelling tot Belgia (cfr. nr. 79) niet aanvaardt (cfr discussie ter-

zake bij Pabbruwe Verbruikleen pp. 41-42 en Molenaar Bankverrichtingen

(Actief bedrijf 1988) pp. 67-71).
Er valt op te merken dat het r.euw Nederlands Burgerlijk Wetboek (in art.
19 Boek 6) de partijen vrij laat in het bedingen van rente op rente, zelfs

voor kortere periodes dan een jaar.

2.5. Vergoedingen voor wederbeleggingen

71. De part.jen mogen overeenkomen dat de ontlener het geleende kapitaal

geheel of gedeeltelijk voortijdig mag terugbetalen.

Daar dit voor de uitlener nadelig kan uitvallen, mag deze een wederbeleg-

gingsvergoeding bedingen.
Doch de wetgever wenste deze te beperken teneinde misbruiken te voorkomen :

daarom werd bepaald dat deze vergoed-ng niet meer mag bedragen dan 6 maan-

den intrest, berekend tegen de rentevoet van de betrokken lening (art. 1907

bis B.W.).
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Terloops wordt verwezen naar de speciale  regeling bij  de  hypothecaire

lening (K.B. nr. 225, art. 11) : de vergoeding is er beperkt tot 3 maanden

intrest, wanneer de samenstelling gebeurde via een levensverzekering of een

kapitalisatiecontract.

2.6. Strafclausule wegens nalatigheid op de vervaldag te betalen

72. Een strafclausule kan opgenomen worden voor het geval dat op de verval-

dag niet betaald wordt, daar dit storend werkt voor de planning van de

schuldeiser.  Zulke strafclausule is toegelaten, doch - teneinde misbruiken

tegen te gaan - mag de intrest niet verhoogd worden met meer dan 0,50 % per

jaar op het nog verschuldigde bedrag (art. 1907, lid 3 B.W.).

(Het bestaande Nederlands B.W. kent  die  regeling niet; het nieuwe

Nederlandse B.W. laat wel de bedongen rente doorlopen, indien ze hoger is

dan de wettelijke; cfr. terzake F. Molenaar, Bankverrichtingen ... o.c.

pp. 63-67.)

2.7. Niet-bepaalde rentevoet

73. Indien de rentevoet van de lening niet vastgesteld is door de partijen,

zal de wettelijke intrest worden toegepast  : de ontlener  is dan verder

niets verschuldigd aan provisie en bijkomende vergelding (art. 1907, lid 4

B.W.). Zoals voorheen werd gezegd, bedraagt de wettelijke rentevoet thans

8 %, zowel in burgerlijke zaken als in handelszaken.

2.8. Aard van de sancties in de artt. 1907 - 1907ter B.W.

74. Het gaat hierbij om dwingend recht, want dit recht regelt priv6-

belan-gen op een dwingende wijze : alle met de wet strijdige bepalingen

moeten door de rechter vernietigd worden, indien hem dat verzocht wordt.

Het  recht is echter  niet van openbare  orde,  daar de maatschappelijke

orde hierbij niet in het gedrang komt, zodat de rechter niet ambtshalve op-

treedt : er is een betrekkelijke nietigheid van de omstreden bepa-

lingen.  Indien er gevaar  bestaat  dat  het  burgerrechtelijk  bestel  zelf

buiten werking zou gesteld worden - bijvoorbeeld door een beding de wet

niet te zullen inroepen -, dan speelt het principe van de openbare orde
wel een rol : een zodanige bepaling zou volstrekt nietig zijn en de

rechter zou ambtshalve moeten ingrijpen.
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3. STRAFRECHTELIJKE BETEUGELING VAN DE WOEKER

75.  Het  Belgisch  Strafwetboek  behandelt  in  Boek  II  onder  Titel  IX

(Misdaden en wanbedrij\'en tegen eigendommen)  in  Hoofds:uk  II

(Bedrog) het Misbruik van vertrouwen (Aideling II). De beteugeling

van de woeker (behandeld in art.494  S.W. )   is daar ondergebracht   :  de
woeker is dus een soort misbruik van vertrouwen.

Bij een analyse van de tekst, blijken volgende elementen voorhanden te

zijn

1. Het gaat om een geldlening, alsmede om vermomde geldleningen.

(in gelijk welke vorm aangegane geldleningen !).

2. Er is een geval van misbruik :

a) van de zwakheden of hartstochten van de ontlener;

b) van de behoeften of de onwetendheid van de ontlener.

3. De uitlener bedingt voor zichzelf of voor anderen  (bijvoorbeeld voor

familieleden, voor een zusterfirma) abnormale roordelen: deze omvat-

ten  een  geheel  der lasten, inclusief provisie dossierkosten.

gebeurlijke verplictite verzekering. De wet spreekt van

intresten of andere voordelen die

a) de wettelijke rentevoet overschrijden bij misbruik van zwakheden

of hartstochten.

b) klaarblijkelijk de normale intrest en de dekking van het
risico overschrijden bij misbruik \' an behoeften of onw·e

tendheid van de ontlener.

De referentie voor normate intrest is een feitenkwestie : hierbij

kunnen de rentevoet van het bankkrediet en de wettelijk toegelaten

lastenpercentages voor de afbetalingskredieten als aanwijzing dienen.

De referentie voor dekking van het risico is eveneens een feiten-

kwestie; hier kan verwezen worden naar de voorwaarden van de krediet-

verzekeringsorganismen.

4. Er is sprake van een gewoonte-karakter in hoofde van de uitlener (dus

een  gewoontemisdrijf,  d.i.  een  misdrijf  dat  strafbaar  wordt  door

herhaling) : de strafwet straft de woekeraar. niet de woeker.
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4. REKENING-COURANT

76. Over de rekening-courant bestaan er verschillende juri-

dische opvattingen en werd er enorm veel gepubliceerd. De

materie wordt hier slechts behandeld voor zover ze relevant is

voor de (Belgische) bankkredieten.

4.1. Oorsprong en aard

77. De economische ontwikkeling gaat gepaard met een steeds groeiende ar-

beidsverdeling, hetgeen leidt tot een intensief betalingsverkeer en meer

handelsverrichtingen op verre afstand. Hierbij betekent het duur en ris-

kant geldvervoer een euvel  (dit was het vooral  in vroegere tijden). Om

hieraan te verhelpen werd reeds in de Oudheid dit geldvervoer beperkt tus-

sen regelmatig met elkaar  in relatie staande handelaars,  zoals banken;

hierdoor ontstond  de rekening-courant (compte courant; laufende

Rechnung; current account). Aldus werden enkel de credit- of debetsaldi

van de wederzijdse schuldvorderingen periodiek betaald.

De verrekening ligt ten grondslag aan de rekening-courant, waarop de

actief- en passiefposten geboekt worden; ze was oorspronkelijk een louter

boekhoudkundige techniek, maar door haar gebruik kreeg ze - in de negen-

tiende eeuw - een juridische grondslag en werd ze een contract.

De rekening-courant is een consensueel, wederkerig en in Belgia onbe-

noemd contract intuitu personae tussen twee partijen, die met elkaar in

regelmatige  zakenrelatie  staan;  in andere landen - zoals Duitsland,

Zwitserland en Italia - is de rekening-courant echter uitdrukkelijk in het

burgerlijk of in het handelswetboek opgenomen.  (In het Nieuw Nederlands

Burgerlijk  Wetboek  zal  het  geregeld  worden  in  art.  140  Boek  6  :  in

Nederland is ze een hulpovereenkomst).

De  rekening-courant  kan een handelscontract of een burgerlijk contract

zijn, maar in hoofde van de bank is het steeds een handelscontract; meestal

echter is 66n van de partijen een bank.

Op de rekening-courant moeten weliswaar zowel bedragen gecrediteerd als

gedebiteerd worden, doch het is niet vereist dat beide partijen debiteur

kunnen worden : het kan gebeuren dat de rekening slechts ten behoeve van

66n partij in debetstand mag staan (compte courant & d&couvert unilat*ral).
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Tenzij het  tegendeel  uitdrukkelijk bedongen is, worden alle wederzijdse

schuldvorderingen - voor zover ze zeker en vaststaand zijn en op onderling

vervangbare zaken slaan -  in 6*n rekening opgenomen,  waarvan het saldo

eerst bij de afsluiting opeisbaar is. (Arr. Cass. fr. soc. - 17.6.82 -

aanvaardt dat de twee schuldvorderingen niet eens aan dezelfde voorwaarden

van liquiditeit en opeisbaarheid moeten voldoen om toch schuldvergelijking

te hebben : met noot van L. Martin in Banque 83, pp. 637-638). Bovendien

oordeelt Arr. Cass. - 25.5.89 - dat schuldvergelijking mogelijk is tussen

een contractuele schuld en een extra-contractuele schuldvordering van de

gefailleerde, wanneer ze door een band van innige samenhang kan verantwoord

worden (- T.B.H. 89, pp. 775-779).

De partijen kunnen van een boeking in rekening-courant afwijken, indien een

partij dit uitdrukkelijk bepaalt en dat de andere - zij het ook stilzwij-

gend - aanvaardt. (Arr. Cass. fr. com. - 23.4.85, met noot van J.L. Rives

- Lange  in Banque 85, p. 854. In die zin ook het -  sub  4.9.

vermeld - Belgisch vonnis van 16.4.87).

Een schuldvordering wordt automatisch in de rekening-courant opgenomen bij

haar ontstaan, en niet op de dag dat ze boekhoudkundig wordt geregulari-

seerd (Arr. Cass. fr. com. - 10.5.89 - met noot J.L. Rives - Lange, Banque
1989, pp. 1085-1089).

De rekening-courant wordt gebruikt bij de techniek van de kredietverlening

en wordt gekenmerkt door de ondeelbaarheid en de schuldvernieuwing

(novatie), dit in  tegenstelling  met  twee  andere  verwante  types  van

rekening, die meestal niet van commerciale aard zijn :

a) De depositorekening (compte de d*p8t) van particulieren : iedere

schuldvordering wordt in de vorm van posten geboekt, zodat ze dus haar

individualiteit en haar eigen juridisch karakter behoudt.

De depositorekening is meestal een zichtrekening (N.N. betaalrekening),

maar kan ook een termijnrekening zijn. De eigenaar van de depositore-

kening leent juridisch geld aan de bank : economisch verstrekt hij een

(geld)krediet; in de praktijk spreekt men dan van een deposito.

(In Nederland wordt de term depositorekening gebruikt voor ronde
bedragen - boven een bepaald bedrag - voor een bepaalde termijn of met

opzegtermijn).

b) De voorschottenrekening (compte d'avances), verleend aan par-

ticulieren op grond van een pand (zoals effecten, echter geen goederen,

want dan geldt gewoonlijk de rekening-courant ...).
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De rekening-courant-overeenkomst wordt in het algemeen als een overeenkomst

van (eenzijdige of wederzijdse) geldlening beschouwd : eenzijdig indien de

daarbij gebruikte bankrekening niet debet mag staan, wederzijds indien dat

mag; in dit laatste geval hebben we een krediet in rekening-courant.

(Wat Nederland betreft, oordeelt H.J. Pabbruwe - Verbruikleen, p. 71 -

dat de rekening-courant-overeenkomst geen wederzijdse geldlening kan zijn,

daar ze slechts een hulpovereenkomst is, die het verloop van het krediet

weerspiegelt).

De rekening-courant registreert niet alleen de geldopnemingen en

-stortingen, alsmede de gedane en ontvangen geldoverschrijvingen, maar ook

bij de handtekeningkredieten de provisies en de bedragen die de bank hier-

bij eventueel moeten betalen, alsmede andere opdrachten zoals de huur van

safes of de koop resp. verkoop van effecten.  De (meestal driemaandelijkse)

intresten worden met de juiste valuta (meestal einde kwartaal) eveneens in

de rekening-courant verrekend.

4.2. Ondeelbaar effect

78. De rekening-courant heeft een ondeelbaar effect, m.a.w. de rekening-

posten vormen *an afgesloten geheel, dat aan een eenvormig juridische rege-

ling onderworpen is. Hierdoor verliezen de individuele schuldvorderingen,

die erin opgenomen worden,  hun opeisbaar karakter, om op te gaan in de

unieke rekening-courant : zo vormt de remise, door San partij gedaan, geen

betaling van een bepaalde schuld maar verandert ze slechts het saldo in de

rekening-courant. Het ondeelbaar karakter brengt tevens mee dat de veref-

fening van het rekening-courantsaldo uitgesteld tot haar afsluiting van de

rekening-courant. Weliswaar wordt periodiek de stand van de rekening

gemaakt  om  de  intrestberekening  mogelijk  te  maken,  doch  dit  betekent

geenszins de afsluiting van de rekening-courant. Die periodieke intrest-

berekening gebeurt in Belgia driemaandelijks, indien er een kaskrediet is;

indien dit niet het geval  is,  gebeurt dit maandelijks,  wat de debet-

intresten betreft. In principe is dus slechts bij de afsluiting (cfr. sub

4.6.)  het  saldo  dat  uit  de  schuldvergelijking  van  de  boekingsposten

voortspruit, opeisbaar.

Het  ondeelbaar  effect  heeft  twee  belangrijke  gevolgen  t.a.v.  derden-

schuldeisers :

a) Zuiver theoretisch (volgens de klassieke leer) zouden derden geen beslag

kunnen leggen op de eventuele creditstand van de rekening-courant
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gedurende het bestaar ervan, m.a.w. ze zouden het slechts kunnen op het

saldo bij het beaindigen van de rekening-courant. Van dit principieel

standpunt wordt in de prakt.jk afgeweken : er wordt wel beslag ge'egd

(tot een bepaald bedrag) op de rekening-courant bij de bark, aan wie dit

via gerechtelijke weg betekend wordt.

b) Bovendien aanvaardt de rechtspraak dat elke zekerheid die tijdens de

verdachte periode gegeven werd door 66n partij bil een reken..g-

courant voor een reeds aangegane schuld, slechts geldig is ten belope

van de toekomstige vermeerdering van het passief van de kredietnemer in

rekening-courant. Dit gebeurt overeenkomstig de interpretatie van art.

445, Faillissementswet, dat de mogelijke nietigheid van een dergelijke

zekerheidsstelling mogelijk maakt. (Arr. Cass. - 18.5.73 - Mr. Scheepers

q.:.  t'' N.V. Generale Bankmaatschappij  - R. W.  73-74, pp. 363-364) .

4.3. Schuldvernieuwend effect

79.  De rekening-ccu-ant heeft  - in BelgiX  -  een  srlitiI:Ii·(''·,", :eizwpil,-1

(novatoir) effect : de schuldvorderi rger worder ingevolge hun inschrijvins

in de rekening-courant herleid :ct credit- of debetposten e- de daaraan

verbonden rechten herleid tot deze, verbonden aan het saldo ervan. De in

rekening-courant opgenomen schuldvorderingen warden door een -ekeningpost

- een quasi-schald - vervangen en deze verandert bij iedere verrichting.

D:ar de geldkredieten door hun opname een geldlening worden (cfr. supra sub

14), gebeurt er bij elke boeking een schuldvernieuwing van de geldlen;ng.

(Ook wanneer de client credi teur staat,  is er schuldvernieuwing van zijn

lening aan de bank).

De schuldvernieuwing (novatie) brengt mede dat de afzonderlijke schuldvor-

deringen en schulden hun oorspronkelijke rechtskarakter - inzake verjaring,

intresten en rechterlijke bevoegdheid - verliezen voor het instellen van

enigerlei rechtseis en dat de zekerheden, die aan de afzooder fjke schu'd-

vorderingen verbonden zijn, te niet gaan.

(Terwijl Frankrijk en Duitsland ook de schuldvernieuwende werking aanvaar-

den, wordt ze in Nederland (nog ?)  niet aanvaard. cfr. F. Molenaar -

Bankverrichtingen c.c.  pp.  41-49, en zijn talrijke verwijzingen,

o.a. naar F.H.J. Mijnssens - De rekening-courant-verhouding - Zwolle

1988.  Deze laatste auteur merkt wel op (o.c. §15) dat het nieuw Nederlands

Burgerlijk Wetboek in aan bepaald geval - in casu in het vierde lid van

art. 140 boek 6 - schuldvernieuwing invoert, namelijk wanneer de cliant bij

de

verplichte jaarlijkse afsluiting niet binnen een redelijke tijd bezwaar
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heeft geopperd).

4.4. Handelwijze van de bank

80. Wanneer een krediet op basis van een handelseffect bij de bank opgeno-

men wordt, dan crediteert deze de rekening-courant van de kredietnemer en

debiteert in haar boeken een overeenstemmende rekening Wissels,

Promessen en Investeringskredieten.

Indien op de vervaldag het bedrag niet betaald is, vermijdt de bank de

onbetaalde schuldvordering in de rekening-courant van de kredietnemer te

debiteren indien deze niet voldoende gedekt zou zijn : de dekking (Fr.

provision) slaat hier zowel op de gebeurlijke crediteurstand als op de
contractuele mogelijkheid debiteur te worden (de kredietlijn). Dit

bedrag zou door dit debet betaald zijn ingevolge het ondeetbaar effect -
het saldo van de rekening vormt de quasi-schuld - en de bank zou de
hieraan verbonden rechten verliezen ingevolge het schuldvernieuwend
effect.

Dit is van belang voor de onbetaalde wissel, zodat de hieraan verbonden

rechten (cambiaal regres tegen de betrokken partijen) teloor zouden gaan.

Daarom boekt de bank het debet over op een overeenstemmende wachtrekening :

Onbetaaide wissels en promessen. Onbetaalde

Investeringskredieten. (Arr. cass. fr. com. - 3.11.88 - bevestigt de

juistheid van deze werkwijze (Banque 89, pp. 99-100, J.C P. 89, 18039).

Daar de wissel en de promesse na de vervaldag uiteraard op zicht betaalbaar

zijn, maakt deze handelwijze het mogelijk aan de bank hier een dwangmiddel

tegen de kredietnemer en tegen de betrokkene van het handelseffect te ge-

bruiken, want ze kan het opnieuw aanbieden en eventueel laten protesteren.

Het gebruik van de rekening-courant wordt eveneens vermeden ingeval van

fondsdekking bij  het documentair krediet  (cfr.  nr.  373),  bij de bank-

borgtocht en de bankgarantie (cfr. nr. 212), de kasgeldlening in deviezen

(cfr. nr. 124).

4.5. Intrestregeling

81. De rekening-courant kan intrest opleveren.  Dit is de regel bij de kre-

dietopening door de bank :  hierbij ligt de debetrente die ze aanrekent,

aanmerkelijk hoger dan de creditrente die ze zelf betaalt.

Oe eventuele creditpositie (in Belgia boven F 30.000) wordt gewoonlijk (met

0,50 %) vergoed.



55

4.6. Afsluiting van de rekening-courant

82. De rekening-courant wordt afgesloten op het einde van de kredietopening

waaraan ze verbonden is, ingevolge het verstrijken van de vastgestelde ter-

mijn,  en wel  door opzegging,  alsmede door persoonlijke gebeurtenissen,

zoals verandering van status (overlijden, onbekwaamverklaring) of veran-
dering inzake kredietwaardigheid (faillissement, gerechtelijk akkoord) .

De bank mag uiteraard niet lichtzinnig het krediet opzeggen.

Door langdurig onbruik houdt de rekening-courant eveneens op te bestaan.

Vanaf de afsluiting is het saldo definitief, behalve voor de handelseffec-

ten d:e op de dag van de afsluiting nog niet betaald waren, doch die de

bank reeds had gecrediteerd wegens disconto: de bank behoudt haar regres

uit hoofde van het handelseffect.

4.7. Valutering

83. Bij de aanwending van de rekening-courant dient verwezen te worden naar

de bankregels voor de valutering. Hierbij gaat de bank uit van de idee dat

ze over de bedragen die ze heden ontvangt, slechts morgen kan beschikken en

dat ze reeds gisteren moest beschikken over de bedragen, die ze heden uit-

betaalt. De bank crediteert de heden ontvangen bedragen met de waarde

morgen (valuta morgen) en debiteert de heden uitbetaalde bedragen waa,·de

gisteren (valuta gisteren): het gaat hier feitelijk om 1, cink dagen: deze
lopen van maandag tot vrijdag, met uitzondering van de wettelijke feest-

dagen en van de bank holidays.

4.8. Meervoudige rekeningen

84.  Een  cliant  kan  bij  eenzelfde  bank  houder  zijn  van  verschillende

(sub)-rekeningen : zo kan hij er een hebben per exploitatiecentrum, een per

valuta, een (wettelijk voorgeschreven) per werk voor of per le,'ering

aan de staat (cfr. nr. 108 e.v.).

Normaal werken die rekeningen onafhankelijk van elkaar, zodat er tussen hen

geen automatische schuldvergelijking optreedt. Bij de opening van een

rekening bedingt de bank in het Algemeen Reglement der

Verri chtingen, die ze door de cliant laat ondertekenen, het recht om al

zijn rekeningen samen te voegen.
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Deze kunnen dan als 66n enkele rekening beschouwd worden, die uit verschil-

lende subrekeningen bestaat,  zodat de bank op i eder ogenblik de schuld-
vergelijking tussen deze kan uitvoeren, tenminste indien de wet het niet

verbiedt, zoals dit gebeurt bij voormelde subrekeningen voor werken voor de

en leveringen aan de staat. Er dient nochtans opgemerkt te worden dat de

rechtspraak slechts de eenheid van  rekeningen  aanvaardt  indien er een

hechte samenhang tussen dezen bestaat. (Terzake wordt verwezen naar de

noot van M. Gr6goire bij het - onder 4.9. vermeld - arrest van 3.2.86.).

4.9. Rechtspraak

85. Gerechtelijk akkoord en afsluiting van rekening-courant

De opzegging van het krediet leidt tot de - directe of latere - afsluiting

van de rekening-courant.

- Rechtbank van Koophandel te Hasselt - 6.9.79 - Renier q.q. t/ Mercantile

Engineering  Dock en Citybank  -B.R.H.   80, pp. 202-205.

Het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord houdt de bekentenis in dat de

aanvrager zijn betalingen gestaakt heeft en dat zijn krediet geschokt is.

Van haar kant berust de rekening-courantovereenkomst op het wederzijds ver-

trouwen van beide partijen en dat neemt - volgens dit vonnis - een einde op

de dag van de aanvraag door gedwongen afsluiting.

Vanaf dat ogenblik is er geen schuldvergelijking meer mogelijk in rekening-
courant.

(Vergelijk dit vonnis met het - hierna besproken - vonnis van de Rechtbank

van Brussel dd. 21.2.85).

- Tribunal de Commerce de Bruxelles - 21.2.85 - Concordat Machines 8 bois

Danckaert c/ B.B.L., met noot - R.D.C. 86, pp. 633-636.

Het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord (hier met boedelafstand) leidt

niet in rechte tot de automatische afsluiting van de rekening-courant, maar

de bank kan het krediet - contract intuitu personae gebaseerd op het ver-

trouwen - schorsen; dit leidt echter niet tot de schorsing, en a fortiori

niet tot de afsluiting van de rekening-courant.  De rechter-commissaris kan

de bank niet beletten een betaling in de rekening-courant te crediteren,

hetgeen overeenstemt met de bepalingen van het algemeen kredietreglement.

Deze stelling inzake de niet-beeindiging van de rekening-courant wordt door

de heersende rechtsleer gehuldigd, echter verworpen   door Nel issen   (De
Rekening-Courant, nr. 163, sub b).
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Wettelijke schuldvergelijking bij faillissement

- Rechtbank van Koophandel te Antwerpen - 18.11.81 - Renate Love t/ Bank

-Bank Fin. 83/3, pp. 179-182.

De wettelijke schuldvergelijking is toepasselijk tussen het creditsaldo van

een  opvraagbare  rekening  en  de  -  ingevolge  faillissement  -  opeisbare

schuldvordering van de bank.

Een zichtrekening kan als een zekerheid voor de schuldvordering van de bank

beschouwd worden.

Rekening-courant vergissing bij overschrijving van pen niet

voor de houder bestemd bedrag

- Rechtbank van Koophandel te Antwerpen - 10.3.83 - Faillissement N.V. A.F.

t/ N.V. Bank C - R.W. 83-84, pp. 684-685.

De verkeerde boeking door de bank in de rekening-courant van een - later

gefailleerde - cliant is niet als een inschrijving van de schuldvordering

te beschouwen, zodat het geen deel uitmaakt van de failliete boedel. De

onverschuldigde betaling moet terugbetaald worden.

Afwijking van schuldvernieuwend effect

- Tribunal de Commerce & Bruxelles - 16.4.87 - Manufacturers Hannover Bank

Belgium c/ Goldflam et crts - J. T. 87, pp. 575-576.

De partijen kunnen slechts afwijken van het principe van de bestendige en

automatische  schuldvergelijking  die  plaats  vindt  in  het  kader  van  de

rekening-courant tussen de bank en de kredietnemer, indien deze afwijking

gebaseerd is op een terzake uitdrukkelijke overeenkomst tussen hen.   De

betalingen van een derde op deze rekening met vermelding van hun bestemming

kunnen de gevolgen van die rekening-courant-overeenkomst niet eenzijdig

veranderen.

In het huidig geval verandert de kwalificatie van advokaat van de rekening-

houder niets aan deze regeling.

Eenheid \'(in rekening

- Cour d'Appel de Bruxelles - 3.2.86 - Paribas c/ Faillite Peters-Lacroix,

met noot M. Gr*goire - R.D.C. 88, pp. 702-716.

Een onderscheid dient gemaakt te worden tussen de clausule eenlieid van
rekening (unicit* de compte) en de clausule fusie van rekeningen

(fusion de comptes).
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Indien een kredietnemer op grond van 6*n enkele kredietopening verschillen-

de rekeningen heeft met in feite zeer verschillende statuten - zoals ver-

schillende data  van  opeisbaarheid  -  dan  hebben  de  partijen  aan  deze

rekeningen een verschillende individualiteit gegeven en kan er tussen deze

geen schuldvergelijking plaatsvinden die aan derden tegenstelbaar zou zijn.

- Cour d'Appel de Bruxelles - 10.7.87 - Aquavia + Danheux et Maroye c/

Cr6dit G6n6ral - R.D.C. 89, pp. 67-69.

De kredietverlenende bank mag zich niet mengen in het beheer van de reke-

ningen  van  haar  clidnten,  in  casu  bij  een  tijdelijke  vereniging  van

verschillende vennootschappen.

De door de partijen aanvaarde clausule van de eenheid van rekeningen moet

toegepast worden.

-  Tribunal  de  Commerce  de  Lidge  -  14.10.87  -  Faillite  Giminne  (/

B.B.L. -R.D.C. 88, pp. 727-730.

Overeenkomstig de rechtspraak en de rechtsleer is in principe de conventio-

nele schuldvergelijking mogelijk.

De verbintenissen moeten dan wel voortvloeien uit een en dezelfde juri-

dische band, om tegenover derden tegenstelbaar te zijn. De onverdeeldheid

moet niet alleen fictief overeengekomen worden,  maar moet ook feitelijk

bestaan.

-  Tribunal  de  Commerce  de  Charleroi  -  20.4.88  -  Banque  Sud  belge  c/

Faillite Buysse - J.L.M.B. 89, pp. 416-419.

De gefailleerde, houder van verschillende rekeningen voor verschillende van

elkaar  losstaande  verrichtingen,  stond  niet  in  66n  rekening-courant-

verhouding met de bank, alhoewel deze laatste dat beweerde, zodat ze hierom

de rekening niet mocht compenseren.

Wel  kan de overeenkomst tussen beiden als een overeenkomst van schuld-

vergelijking beschouwd worden, omdat er tussen de wederzijdse schulden een

innige samenhang bestond, daar een rekening als tegenhanger van een andere

fungeerde.  Daarom mocht de bank wel de schuldvergelijking uitvoeren.
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Rekening-courant : afsluiting

- Cour d'Appel de Mons - 10.11.87 - Banque A c/ Faillite Debeve - Rev.

Banque 88/5 - pp. 33-34.

De rekening-courant wordt niet afgesloten door het verzoek tot gerechtelijk

akkoord, maar wel door hetzij de homologatie van dit verzoek of hetzij het

faillissement uitgesproken tegelijk met de verwerping van het verzoek tot

gerechtelijk akkoord.

Het indienen van dit verzoek veronderstelt wel voor derden de kennis van de

staking van betaling door de schuldeisers.

De rekening-courant die na de indiening van het verzoek, met medeweten van

de bevoegde rechter, blijft functioneren - kan verder gecrediteerd worden

door remises; deze laatste kunnen niet zonder meer als beschikkingsdaden

worden gekwalifi ceerd.

(In het betrokken geval moeten de omstandigheden nader onderzocht worden om

tot een definitieve rechterlijke uitspraak terzake te kunnen komen.)

5. GEBRUIK VAN HANDELSEFFECTEN BI.J DE KREDIETVERLENING

86.  Bij de kredietverlening kan gebruik gemaakt worden van verscheidene

handelseffecten (waardepapieren) : wissels - gewone wissels en  bankaccep-

ten -,  orderbriefjes, warrants en facturen. Ze maken het mogelijk een

schuldvordering te doen erkennen,  en  op grond daarvan een krediet te

verkrijgen. Naargelang het soort handelseffect is de schuldvordering al dan

niet onbeperkt of beperkt overdraagbaar.

5.1. Gebruik van de gewone wisselbrief

87. Het gebruik van de wisselbrief (lettre de change, traite; Wechsel-
brief; bill of exchange, draft) - en ook van het orderbriefje - is gere-

geld door de wet van 31.12.55 (wisselwet) en ingelast in Boek I Titel
VIII van het W.v.K.

De wisselbrief - de spil van het cambiaal  recht - heeft een abstract

karakter  :  rechten komen uit  het papier zelf,  hetgeen betekent dat de

wisselbrief een eigen juridisch bestaan leidt, dat los staat

(geabstraheerd is) van de onderliggende rechtsverhoudingen, die de

grondslag voor de wisseltrekking vormen. Die onderliggende rechtsverhou-

dingen worden bepaald door enerzijds de commerciele relatie en anderzijds

de kredietopening.
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Indien de door de wisselwet gestelde voorwaarden vervuld zijn, is de wis-

selverbintenis principieel geldig, zelfs indien de onderliggende verbinte-

nissen niet geldig zijn of niet uitgevoerd zouden worden  :  hieromtrent

bestaat geen twijfel tussen verwij derde partijen  (verondersteld te

goeder trouw zijnde),  hetgeen het geval  is wanneer de bank de wissel

disconteert en niet desbewust ten nadele van de betrokkene heeft gehandeld
: er kunnen geen verweermiddelen op basis van de persoonlijke verhoudingen

tot de trekker ingeroepen worden (Arr. Cass. - 24.1.85 - D. t/ N.V. G.c.s.,

R.W. 85-86,  pp. 442-443). Tussen di recte partijen  - trekker en
betrokkene -

dient dat abstract karakter gerelativeerd te worden.
De klassieke (witte) wissel is gewoonlijk een handelswissel, namelijk

wanneer hij betrekking heeft op een bepaalde handelsverrichting waarnaar

duidelijk verwezen wordt.  Hij kan ook een financidle wissel zijn, name-

lijk wanneer hij los staat van een bepaalde handelsverrichting, alhoewel

men dan eerder een promesse zal gebruiken, met de verwijzing naar een glo-

bale overeenkomst.

Principieel bestaan er inzake betaling twee basis-types van wissels :

1. Zichtwissels, die op zicht betaalbaar zijn,

2. Termijnwissels, die op termijn betaalbaar zijn

a) ofwel op een welbepaalde datum,

b) ofwel een zekere tijd na zicht (m.a.w. na de eerste aanbieding
voor de acceptatie).

Deze wissels - bijna altijd handelswissels - worden gebruikt bij de binnen-

landse discontokredieten (cfr. Hoofdstuk IV), bijde middel(lange) kre-
dieten (cfr. Hoofdstuk X).

5.1.1. Handelswissel

- De  termijnwissel  berust  principieel  op  een  betalingsuitstel  van  de

verkoper aan de koper als onderliggende verhouding; hij kan dienen als

direct kredietinstrument voor de houder ervan die hem bij een bank kan

laten disconteren (financieringsfunctie) - zodat hij liquide middelen

bekomt  -  en  hem  eventueel  kan  laten  protesteren  tegen  betrokkene,

gebeurlijke endossant(en), gebeurlijke avalgever(s) (waarborgfunctie).
Voor de bank kan de gedisconteerde wissel een mobiliseringsfunctie

door herdisconto en "in pension"-stelling (bij het H.W.I., de N.B.B.,

enz.) vervullen.
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(Bij de "iin pension"-stelling gaat het om een niet-definitieve

afstand OP zeer korte termijn van handelseffecten. Het is

financieel-technisch wet (het papier is voorafbetaalbaar), maar

juridisch geen disconto, echter wet een voorschot met

inpandgeving van handelseffecten. Dit proc d5 draagt bij tot

het wegwerken van het structureel onevenwicht op de privaat

discontomarkt. waarbij het aanbod berust op handelseffecten met

een ietwat langere duar tegenover een vraag naar papier met een

vrij korte termijn).
- De wissel kan ook een (meestal kortlopende) beleggingsfunctie hebben :

dat  blijkt duidelijk op de  (door het H.W.I.  gehouden)  privaatdiscon-

tomarkt,  waarop  banken  en  institutionele  beleggers  hun  kortlopende

middelen beleggen.

- De  wissel  bezit  ook  een (zuivere) incassofunctie  (wat in Belgi6

belangrijk is), wanneer de trekker-schuldeiser hem in portefeuille houdt

en hem via de bank (zonder disconto ervan of zonder voorschotten

erop) laat incasseren.

- Bovendien kan de wissel ook zonder disconto een financieringsfunctie

vervullen, namelijk als hij naast de rol van incasso tevens als grondslag

dient voor een incassokrediet  (cfr.  nr.  118) of voor een credit

onder gebruikelijk voorbehoud. (cfr. nr. 117).

-  De wissel bezit eveneens een betaalfunctie (soms samenvallend  met  een

incassofunctie), vooral  in de internationale handel. Hij dient er dik-

wijls als instrument voor eigendomsoverdracht.

Door domicilidring wordt hij bij een bank direct betaalbaar gesteld (cfr.

nr. 147).

In het binnenland loopt de betaalfunctie terug,  ingevolge het veelvuldig

gebruik van de cheque.

5.1.2. Financiele wissel

- De wissel kan een zekerheidsfunctie hebben als pand voor een krediet-

verlening, die los staat van de onderliggende verrichting.

- De wissel kan ook een betaal-. incasso- en financieringsfunctie
vervullen.
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5.1.3. Gevaren verbonden aan wissels

Onregelmatige wissels kunnen gevaren opleveren :

1. Accommodatiewissel (effet de complaisance; Reiterwechsel) : wissel,

die  geen  betrekking  heeft  op  een  goederen-  of  geldverrichting.

Wederzijdse trekkingen van die aard kunnen plaatsvinden (wisselruiterij;

cavalerie; Wechselreiterei; crossfiring).

2. Ijte wisset of schoorsteenwissel (effet creux; Kellerwechsel) : wissel

voor een onbestaande schuld en een onbestaande debiteur.

3. Valse acceptatie : de acceptondertekening is een vervalsing; de bank
is daarom waakzaam bij het terugvragen van gedisconteerde geaccepteerde

wissels.

5.1.4. Rechtspraak

Regresvordering voor vervatdag bij wisselbrief

- Rechtbank van Koophandel te Leuven, met noot - N.V. B.B.L. t/ P.V.B.A.

Techero Sales - 18.5.82 - B.R.H. 82, pp. 563-565.

Het verzoekschrift tot gerechtelijk akkoord bewijst dat de kredietnemer

opgehouden heeft te betalen, zodat de houder van een wisselbrief het regres

v66r  de vervaldag  kan  uitoefenen,  omdat  de  trekker  "in  een  toestand

verkeert van staking van betaling" (art. 43 Wisselwet).

In huidig geval (de trekker is een handelaar) is het opmaken van een pro-

testakte zelfs  niet  nodig  (wat  wel  zou moeten bij  een  niet-handelaar

overeenkomstig art. 45, 5de lid Wisselwet).

5.2. Gebruik van het bankaccept

88. Het bankaccept (acceptation bancaire; Bankakzept; banker's acceptan-
ce) is een wissel getrokken op en geaccepteerd door een bank (het in Belgid

gebruikte bankaccept is blauw).

- Het bankaccept heeft (in Belgia) meestal een financieringsfunctie,

want het biedt de mogelijkheid gemakkelijk liquide middelen te verkrijgen

door het disconto en een mobiliseringsfunctie door het herdisconto

bij het H.W.I., uitzonderlijk bij de N.B.B. of bij de Creditexport-pool

(alsmede door "in pensionstelling" bij het H.W.I.).
- Het bankaccept vervult ook een waarborgfunctie : dit betekent dat de

trekker de zekerheid heeft op de vervaldag betaald te worden door de



63

accepterende bank, dit overeenkomstig het cambiaal recht.

- Meer nog dan de handelswissel vervult het bankaccept een (kortlopende)

beleggingsfunctie op de privaatdiscontomarkt (cfr. sub 2.1.1.).

Hierbij dient opgemerkt  te worden dat  het verlenen van een bankaccept

beantwoordt  aan  een  handtekeningkrediet,  het  disconto  ervan  aan  een

geldkrediet.

5.3. Gebruik van het orderbriefje (promesse)

89. Een promesse of orderbriefje (billet j ordre; Eigenwechsel; Sola-

wechsel; promissory note) is een handelseffect, waarbij iemand zich eenzij-

dig verbindt aan een andere persoon op een bepaalde datum een bepaalde som
te betalen.  De wettelijke regeling is vastgelegd in de (sub 5.1. vermelde)

wisselwet.

- Principieel kan men bij het orderbriefje eveneens een onderscheid maken

naargelang het een orderbriefje op zicht of op termijn betreft.

- Het orderbriefje op termijn kan een financieringsfunctie vervullen

voor de houder ervan door het disconto door een bank, zodat de houder

1 iquide middelen verkri jgt.   Voor de bank kan het een mobi 1 i seri ngs f unc -

tie (vooral bij het H.W.I.) hebben : dit geldt niet alleen voor de

eigenlijke promessekredieten (cfr. nrs. 169 e.v.), maar ook bij kas- en

fabricagekredieten ( resp. nr. 98 en nr. 199 e.v.).

- Het orderbriefje heeft eveneens een financieringsfunctie - weliswaar

is het betaalbaar na vervallen termijn - bij het investeringskrediet en

bij (middel)lange exportkredieten; het kan ook hier een mobiliserings

functie bezitten (bij de N.M.K.N., de Creditexport-pool, het H.W.I. of de

N.B.B.).

- Het orderbriefje op zicht (maar met een lange aanbiedingstermijn) heeft

een waarborgfunctie bij de dwang- of waarborgpromesse (promesse de

coercition) voor toegestane kredieten. (Een dergelijke promesse - die dus

onder het cambiaal recht valt - kan aangeboden worden indien de bank het

krediet opzegt).

- Het orderbriefje heeft een betaal- resp. incassofunctie.

(cfr. supra, sub 5.1.1. o.a. zoals de wissel).

- Het orderbriefje kan een commercialiseringsfunctie hebben voor een

burgerlijk pand, hetgeen de formaliteiten bij de uitvoering door de bank

vergemakkelijkt; dergelijk orderbriefje wordt eerst gedisconteerd

alvorens aangeboden te worden.
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Orderbriefjes worden gebruikt bij het promessediscontokrediet en het war-
rantdiscontokrediet (cfr. Hoofdstuk  IV,  sub 4 en sub 5),  bij het investe-
ringskrediet (cfr. Hoofdstuk X) en bij de (middel)lange exportkredieten

(cfr. Hoofdstuk IX).

5.4. Gebruik van de warrant-ceel

90. De warrantage is geregeld door een wet van 18.11.1862.

5.4.1. Begrip warrant-ceel

Volgens het gemeen recht (art. 1606 B.W.) bestaat het pand slechts indien

de in pand gegeven goederen in het bezit zijn van de schuldeiser of van een

derde, door schuldeiser en schuldenaar gemeenschappelijk aangeduid.

De warrant-ceet (B.Fr. warrant-c6dule; Fr.Fr. warrant-rdcipiss&) is het
handelseffect  dat  het  mogelijk  maakt,  bij  inpandgeving  van  goederen

(meestal  inlandse of  ge¥mporteerde  grondstoffen,  verder  ook afgewerkte

serieprodukten zoals conserven) die zich in een stapelhuis bevinden, kre-

diet te verkrijgen en de aflevering en de inbezitstelling van de goederen

te vervangen door deze van documenten.

Voor het opmaken van de warrant-ceel wordt een beroep gedaan op een warran-

tageonderneming  :  de bank mag niet tussenkomen in de uitvoering van de

verplichtingen van de emittent van de warrant-ceel, teneinde er niet voor

aansprakelijk gesteld te kunnen worden.

Normaal worden de goederen opgeslagen in de magazijnen van de warrantage-

onderneming, maar soms wordt een magazijn bij de kredietnemer - eigenaar

van de goederen - door haar afgehuurd : dit dient echter duidelijk aangege-

ven te worden zodat de buitenbezitstelling niet kan betwist worden en de

derde het zonder moeite kan zien (bijvoorbeeld door een aanhangbord met de
vermelding Verhuurd aan ... aan te brengen).

Het warrantagedocument bestaat uit twee delen, die beide afzonderlijk door

endossement kunnen overgedragen worden :

- de warrant, die het bezit (ten titel van pand) vertegenwoordigt,

- de ceet, die de eigendom vertegenwoordigt.

Om  de  procedure te vergemakkel ijken,   is  er  soms een promesse gehecht  aan
de warrant, die eraan blijft vastgehecht zolang deze niet betaald en voor

kwijting ondertekend is door zijn houder; de onbetaalde promesse - niet de

warrant! - kan geprotesteerd worden.
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Warrant-ceels worden gebruikt bij het voorschottenkrediet in rekening-cou-

rant  (cfr.  infra nr.  115) en bij het warrantdiscontokrediet  (cfr.  infra

nr. 173).

5.4.2. Technisch verloop

In de praktijk vraagt de bank gewoonlijk de twee deeldocumenten bij een

discontering of bij het verlenen van voorschotten, daar ze niet wenst

geconfronteerd te worden met een nieuwe eigenaar die haar instemming als

kredietnemer niet zou hebben. Overigens verlangt de N.8.8. ook beide docu-

menten, ingeval van herdisconto.

Vooraleer de bank krediet verleent, eist zij de afstand van het voordeel

van de verzekeringspolis (tegen brand en andere schade) voor de gewarran-

teerde goederen. Tevens brengt  zij de vereffenaar van de warrant-ceel

(d.i. de warrantageonderneming) in een afzonderlijk aangetekende brief van

haar pand op de hoogte en wijst hem op zijn verplichtingen jegens de bank

(individualisering, bewaking, verbod van afstand zonder de toelating van de

bank).

De warrant-ceel kan verlengd worden voor het geheel of voor een deel van de

goederen; dan wordt dit aangeduid op de warrant, de ceel en de promesse

(uiteraard mits het akkoord voor de warrantageonderneming).

5.4.3. Beoordeling

Benevens het prijsrisico bestaat bij de kredieten op basis van warrant-ceel

het gevaar van frauduleuse handelingen,  zoals ruil of wegneming van de

gewarranteerde goederen, het gebrek van verzorging van deze goederen, enz.

Daarom hecht de bank veel belang aan de kredietwaardigheid van de krediet-

nemer.

5.4.4. Rol van de warrant-ceel

De warrant-ceel vervult een financierings- en een zekerheidsfunctie

zowel bij het discontokrediet als bij het verlenen van voorschotten mits

inpandgeving ervan.

Bij het disconto kan het voor de bank een mobiliseringsfunctie ver-

vullen, wanneer de bank hem bij het H.W.I. of bij de N.B.B. laat herdiscon-

teren. De kredietopeningsbrief kan bepalen dat de warrantagezekerheid ook
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kan dienen als zekerheid voor andere kredieten, zoals  de  warran-

tageverrichting nog door andere zekerheden als de warrant-ceel kan gedekt
worden.

5.4.5. Rechtspraak

- Tribunal de Commerce de Bruxelles - 31.8.87 - S.G.B. c/ Sadeur et Royale

Belge - R.D.C. 90, pp. 538-544.

De schuldvordering van de bank, houdster van een warrant, is een vordering

tot restitutie van de gewarranteerde goederen; bij gebrek aan restitutie

heeft ze recht op de tegenwaarde ervan, zonder het bewijs van enige schade
te moeten leveren.

- Tribunal de Commerce de Namur - 17.3.88 - Faillite Plastier Vannuel, c/

Banque Sud Belge / Warrant / I.N.C.A. - met noot K. Ronse - R.D.C. 90, pp.

545-554.

De warrantage in een afgesloten lokaal van de schuldenaar - de "warrantage
aan huis" - is geldig ook wanneer de sleutels van dit lokaal afgegeven wor-

den  aan  personeelsleden  van  de  schuldenaar,  die  aangeduid werden  als

lasthebers van de warrantageondernemingen. De verduistering van de koop-

waar door de schuldenaar maakt de warrantageverrichting niet ongeldig.

In de aangehaalde uitvoerige noot, onderzoekt K. Ronse de problematiek van

de  "sleuteldragers"  voor de buitenbezitstelling,  dat  door de betrokken

rechtbank werd erkend.

5.5. Gebruik van de factuur

91. Het gebruik  van de factuur wordt geregeld  door  de  wet  van  25.10.19

(betreffende het in pand geven van een handelszaak, het endosse-

ment van de factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van
de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen), gewijzigd
door  de wet  van 31.3.58; hierdoor kunnen facturen - juridisch juister de
schuldvordering die ze belichamen -  door endossement voor verdiscontering

afgestaan worden of in pand gegeven worden aan een bank (of een andere door

de koning erkende kredietinstell ing)   :  deze wet behoort uiteraard  niet  tot
het cambiaal recht. (Dit werd bij de parlementaire voorbereiding van de

wet van 31.5.58 duidelijk gesteld cfr. Verslag van de Senaatscommissie van

Justitie - 1957-58 - Doc. 149, pp. 7-8)).
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De factuur is geen orderpapier, dus geen circulatiemiddel met niet-tegen-

werpelijkheid van excepties; ze wordt normaal niet ondertekend. Overigens

kunnen ook niet-handelaren voor hun beroepsbedrijvigheid een factuur afle-

veren, die onder deze wet valt (art.  13, eerste lid). Wel betekent deze

wet een vereenvoudiging  van de formal iteiten  voor de overdracht  van  fac -
tureerbare schuldvorderingen -die zowel burgerrechtelijk als handels-

rechtelijk  kunnen  zijn  -  inzake  de  formaliteiten  m.b.t.  de  afstand,

respectievelijk de  inpandgeving,  van  een schuldvordering  overeenkomstig

artt. 1690 B.W. en 2075 B.W.

Bij het disconto wordt de bank (fiduciair) eigenares van het handelseffect

factuur, doch deze is niet protesteerbaar, zodat een juiste betalingsdatum
niet kan afgedwongen worden en de kredietverlening dus geen vaste termijn

heeft; bovendien kan de bank zich dan niet keren tegen de clidnt-cedent,

tenzij het zou gaan om een disconto onder gebruikelijk voorbehoud.

Wegens de nadelen van het factuurdisconto wordt dit praktisch niet toege-

past, doch er worden wel voorschotten op inpandgegeven facturen verleend

door financi6le instellingen.

De factuur kan een financieringsfunctie (voorschotten) en een

zekerheidsfunctie (als pand) vervullen voor voorschotten in rekening-

courant en -

voor zover het zou toegepast worden - door eigendomsoverdracht (ingevolge

disconto) als direct kredietinstrument.

Daar de factuur geen tweede keer overdraagbaar is, kan ze door de bank niet

gemobili seerd worden. (cfr. infra nr. 102 e.v.).

6. HANDTEKENINGKREDIETEN

92. De  verlening  van  handtekeningkredieten  kan  gebeuren  d.m.v.  een

borgtocht - of garantieakte (cfr. Hoofdstukken VII en IX), een bankaccept

(cfr. supra nr. 88 en infra Hoofdstuk VIII) en een documentair kredietad-

vies (cfr. Hoofdstuk XI).
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DEEL 1 : BELGISCHE BINNENLANDSE KREDIETVORMEN

93. Hoofdstuk III is gewijd aan het voorschottenkrediet in rekening-
courant. De meest courante variant is het kaskrediet (sub 2.), maar er

zijn andere varianten : voorschotten op basis van in pand genomen facturen

(sub 3.2.), van vorderingsstaten inzake werken voor of leveringen aan de

staat (sub 3.3.). Verder zijn er de voorschotten in rekening-courant op

warrants (sub 4.), het incassokrediet (sub 5.), het gewaarborgd voorschot

(sub 6.1.), de kasgeldlening (sub 6.2.), de voorschotten  op  ter-

mijnrekeningen (sub 7.1.), de overdisponering (sub 7.2.), de kasfaciliteit

(sub 7.3.), het seizoenkrediet (sub 7.4.), de postkredieten (sub 7.5.), het

beschikbaarstellingskrediet (sub 7.6.), het financieringskrediet VOO.

voorraden van voertuigen enz.  (sub 7.7.) en het vereenvoudigd kaskrediet

(sub 7.8.).

Hoofdstuk IV omvat de analyse van de binnenlandse discontokredieten : in

de eerste plaats het traditionele cedentendiscontokrediet (sub 2.), ver-

volgens het (van origine Belgische) leveranciersdiscontokrediet (sub 3.),

alsmede het promessediscontokrediet (sub 4.) en het warrantdiscontokrediet

(sub 5.).

Hoofdstuk V bestudeert het investeringskrediet : de begrippen :,ves-

teringsbedrag en investeringskrediet, de toekenningscriteria, de realisatie

van het programma en de opneming van het krediet, de terugbetaling van het

krediet,  de verdere verplichtingen van de kredietnemer. Ook de over-

heidssteun aan de investerende ondernemingen wordt toegelicht.

Hoofdstuk VI behandelt het fabricagekrediet, dat zowel voor de bin-

nenlandse handel als voor de export belangrijk is.

Hoofdstuk VII analyseert  de (binnenlandse) bankborgtocht en  de

(binnenlandse) bankgarantie. Deze materie kende het laatste decennium een

sterke evolutie : voorheen was de bankgarantie in het Belgisch recht immers

een onbekende rechtsfiguur. Het gaat hierbij om handtekeningkredieten,

waarbij  de  bank  geen  geld,  maar  haar  kredietwaardigheid  leent,  wat

weliswaar tot een gelduitgave kan leiden.



69

94. Bepaalde binnenlandse kredietvormen kunnen gemobiliseerd worden, andere

niet.

Bij het voorschottenkrediet   in rekening-courant kan eventueel het

orderbriefje dat de kredietnemer zou ondertekend hebben, gemobiliseerd wor-

den bij het H.W.I.; het gebeurt nog zelden.
De binnenlandse discontokredieten hebben de wissels, de orderbriefjes en de

warrants als mobiliseringsinstrument bij het H.W.I. - en minder gebruike-

lijk - bij de N.B.B.

De orderbriefjes van het investeringskrediet kunnen gemobiliseerd

worden - naargelang de industriale,  professionele of agrarische aard van

het gefinancierd project - bij de N.M.K.N., de N.K.B.K. en het N.I.L.K.;

ook als niet-bankwaardig papier bij het H.W.I.

De orderbriefjes van het fabricagekrediet zijn eveneens als niet-

bankwaardig papier mobiliseerbaar bij het H.W.I.
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HOOFDSTUK III : VOORSCHOTTENKREDIET IN REKENING-COURANT

1. OORSPRONG EN BEGRIPSOMSCHRIJVING

95. Reeds twintig eeuwen v66r Christus verleenden Mesopotamische bankiers

voorschotten aan handelaars en, zoals hoger (cfr. nr. 77) werd vermeld,
kende de Oudheid reeds het gebruik van de rekening-courant tussen han-

delaars, vooral met banken. Op zichzelf beantwoordt een voorschot aan de
klassieke opvatting van de geldlening, in de vorm van een redel con-

tract : het gaat niet gepaard met een afwisselende debet- of creditbewe-

ging. Het kan in contanten, doch ook in rekening-courant uitbetaald

worden.

De combinatie van het element voorschot met de techniek van de rekening-

courant, waarop ontvangsten en betal ingen geboekt worden, leidde  tot  de

zelfstandige kredietvorm voorschotten in rekening-courant, zoals deze

sinds de 19de eeuw bestaat.

De definitie van het voorschottenkrediet in rekening-courant (cradit

par avances en compte courant/Kontokorrentkrediet) sluit uiteraard aan bij

deze van de rekening-courant en bij deze van de kredietopening.

Hierbij krijgt de kredietnemer de toelating in zijn rekening-courant debi-

teur te worden   tot een maximum bedrag (de krediet lijn)   en dat onder

overeengekomen voorwaarden en clausules - zoals het betalen van de contrac-

tuele intresten en provisies en eventueel het bezorgen van zekerheden - en

tegen de verbintenis het verschuldigd bedrag op een overeengekomen termijn

of na opzegging tijdig terug te betalen.

Overeenkomstig de juridische aard van de rekening-courant worden aan beide

zijden schuldvorderingen geboekt, die niet per afzonderlijke post aangere-

kend warden, maar waarvan - na de kredietbeaindiging - slechts het reke-

ningsaldo kan opgevorderd worden. De clidnt kan naar goeddunken over zijn

krediet beschikken, d.w.z. zoals over een gewone depositorekening op zicht

(crediteurrekening),  die echter een debetmogelijkheid tot de toegestane

kredietlijn kent en bovendien  gekenmerkt wordt door  het  ondeelbaar en

schuldvernieuwend effect.  Dit kan gebeuren door middel van het afhalen van

chartaal geld, de uitgifte van cheques, de overschrijving naar een andere

rekening bij dezelfde bank of bij een andere financidle instelling. Deze

overschrijving kan eventueel het gevolg zijn van een domiciliaring, d.i.

het voorafgaand ter betaling stellen van een schuld, zoals een wissel of

electriciteitsrekening bij een derde, meestal een bank.
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In  de omgangstaal noemt men deze kredietvorm kaskrediet (N.-Ned.

rekening-courant-krediet; cr6dit   de caisse, cradit par caisse;

Kontokorrentkredit; authorised overdraft), vooral wanneer het in de zuivere

vorm voorkomt; maar er bestaan ook andere varianten. Deze Europese con-

tinentale kredietvorm is niet bekend in de Angelsaksische landen.

2. KASKREDIET

2.1. Omschrijving van het begrip

96. Het (opgenomen) kaskrediet is een polyvalente kortlopende vermogensbron

van externe afkomst,  die vooral  dient om de wisselvallige en dagelijks

veranderbare behoeften aan liquide middelen van de kredietnemer op te van-

gen.

Dit gebeurt - uiteraard binnen het kader van de kredietlijn -

- bij kleine bedragen,

- bij onverwachte uitgaven,

- bij zeer kortlopende termijnschulden,

- bij de niet-tijdige betaling door derden van specifieke kredietvormen

voor betalingsuitstel,  zoals het discontokrediet, voorschotten op fac-

turen enz.,

- bij het overbruggen van vervaldagen einde maand, trimester, semester of

einde jaar (cfr. terzake ook kasfaciliteiten infra sub 7.3.),

- als overbruggingskrediet tot op het ogenblik van de effectieve beschik-

king over langlopend vermogen (externe kapitaalverhoging of uitgifte van

obligaties),

- in afwachting dat een termijnlening (vast bedrag !) - zoals het inves-

teringskrediet - in het geheel of in schijven kan opgenomen worden, zodat

men geen hoge debetrente betaalt op het gehele bedrag, terwijl er slechts

een minimale vergoeding is voor de creditpositie.

Het kaskrediet dient ter aanvulling van het bedrijfskapitaal,  zodat het,

bedrijfseconomisch bekeken,  niet mag dienen om een permanent  tekort te

financieren : de bank mag niet de rol van gecommanditeerde bij de krediet-

nemer spelen. Grote schommelingen binnen de kredietlijn worden algemeen

als een teken van gezonde werking beschouwd.
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De omvang van het kaskrediet moet in verhouding staan tot de omzet van de

onderneming. In feite beschikken de meeste ondernemingen bestendig over

een kaskrediet wegens zijn bufferfunctie.

Weliswaar is het kaskrediet theoretisch een kortlopende vermogensbron, doch

de kredietnemer beschouwt het als een permanente vermogensbron, daar de

bank het - bij een normaal gebruik en met gelijkblijvende zekerheden voor

haar - niet zal opzeggen, teneinde haar zakelijke betrekkingen met haar

client niet te verstoren.

Er bestaan ook kaskredieten in deviezen,  alhoewel er dan wel veel meer

gebruik gemaakt wordt van kasgeldleningen (cfr. infra sub 6.2.1.).

2.2. Voorwaarden

2.2.1. Kosten

97.  De kosten omvatten - benevens het dossierrecht - principieel  twee

elementen : de debetintrest en de provisie.

De debetintrest (int6r6t dabiteur) wordt betaald op het werkelijk debet-

saldo en dit pro rata temporis, uiteraard rekening houdend met de valu-

tering.

In Belgie wordt de debetintrest (sinds begin 1974) berekend in functie van

de basisrentevoet voor voorschotten in rekening-courant (cfr. supra

nr. 52).  Deze wordt gewoonlijk met 0,5 % tot 3 % verhoogd.

Zodra de bank de basisrentevoet verandert - en zoals reeds (sub nr. 41)

werd  gezegd,  gebeurt  de  mededeling  ervan  door  middel  van  een  gewoon

dagafschrift -  betekent  dit  een onmiddellijke verandering van de  kre-

dietkosten voor de kredietnemer. Bij het kaskrediet worden (in Belgie) de

intresten driemaandelijks berekend en in rekening gebracht, d.w.z. na ver-

vallen termijn.

De provisie - meestal 1/4 % per kalenderkwartaal - wordt normaal aangere-

kend op de toegestane kredietopening en afwijkend - indien de kredietlijn

doorbroken werd - op het in valuta hoogste driemaandelijks debetsaldo.

De provisie is bij het kaskrediet een reserveringsprovisie, die economisch

als een soort verzekeringspremie voor het ter beschikking houden van gelden

ten gunste van de kredietnemer kan beschouwd worden : daar de kredietnemers

de  kredietlijn  van  hun  kaskrediet  op i eder ogenblik volledig  kunnen

gebruiken,  moeten de banken steeds een zekere marge aan  liquide mid-
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delen aanhouden; in geval van kredietbeperk-ng vanwege de overheid zal de

bank daarover nog strenger moeten waken.

De overdisponering (cfr. sub. 7.2.) wordt door de banken speciaal door
een hogere intrest belast (bijv. met extra 4 % p.a.), of met een flat rate

van 0,50 % aangerekend als boeten op de overdisponering einde maand.   De

regeling kan verschillen van bank tot bank, zelfs van zetel tot zetel in
66nzelfde bank. Deze boeter zijn wel een stimulans tot het eerbiedigen van

de kredietlijn, daar ze de kred:etnemers aanzet het opgenomen kredietvolume

tot de overeengekomen kredietl ijn te beperker  en  geen  overdisponering  van

hun kredietlijn aan te vragen. Bovendien zijn overdisponeringen gewoon'ijk

niet door zekerheden gedekt en ze zijn aldus vanwege de bank ongewenst

indien overdisponeringen slechts voor een ko rte termijn gelden en te over-

zien zija, dan is het toestaan ervan voor de bank een teken van commerciale

soepelheid; worden de overdisponeringen bestendig, dan z:jn ze gevaarlijk.

2.2.2. Mobiliseerbaarheid

98. Bij kaskredieten wordt de verplichtfng voor de kredietnemer geschapen

desgevallend - d.w.z.  op aanvraag van de bank - orderbriefjes voor het

uitstaand debetbedrag (of een deel ervan) te ondertekenen.

De opzet hiervan is de bank - ingeval van liquiditeitsmoe.1.jkheden - toe

te laten die orderbriefjes bij het H.W.I. te mobiliseren, uiteraard binnen

het aan de bank toegestane herdiscontokrediet, dat onder meer hiervoer kan

gebruikt worden.

Deze maatregel wordt weinig geappreci eerd door de kredietnemer - wegens de

zegelkosten, het cambiaal recht, de eventuele inlichtingen te verstrekken

aan het H.W. I. - en wordt dan ook weinig toegepast.

2.3. Beoordeling

2.3.1 Standpunt van de kredietnemer

99. Voor de kredietnemer biedt het kaskrediet ,·oordelen
- hij heeft een groot grmak in het gebruik ervan : hij beslist binnen de

kredietlijn vrij over het tijdstip, de dltur, het bedrag bij de opname

zonder verantwoording van de aanwending;

- hij betaalt slechts de intrest op het opgenomen bedrag voor de duur

van de opneming.
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Het nadeet bestaat in de relatief hoge intrestvoet, vergeleken met
andere kredietvormen  (zoals diverse vormen van discontokrediet)  en het

wordt meestal slechts dan gebruikt wanneer een gespeciali seerde kredietvorm

niet  kan gebruikt  worden  of  door de kredietnemer  niet  gewenst wordt.

Bovendien maakt de valutering het kaskrediet nog duurder en dient er

overwogen te worden of een langlopende vermogensbron eventueel niet goed-

koper zou uitvallen.

2.3.2. Standpunt van de bank

100. Het kaskrediet is een geldkrediet, zodat de aanwending ervan leidt tot

een vermindering van de liquide middelen der betrokken bank, tenzij het be-

drag overgeschreven wordt naar de rekening van een andere clibnt van deze

bank.

Voor  de bank is het kaskrediet een onveilig krediet - met een

eersterangsrisico -, want :

- het biedt geen regresmogelijkheden op derden : alleen de krediet-

nemer kan aangesproken worden;

- het is niet self-liquidating, want zijn gebruik leidt niet automa-

tisch tot een terugbetaling;

- het is niet self-securing, want het biedt geen zekerheid, zelfs geen

drukkingsmiddel tot terugbetaling, zodat eventuele zekerheden buiten het

krediet dienen gezocht te worden;

- de aanwending is polyvalent; hoewel het principieel slechts voor

kortlopende behoeften zou mogen aangewend worden, heeft de bank - niet-

tegenstaande  de  theoretische  mogelijkheid  tot  kortstondige  opzegging

- geen controle indien het gebruikt wordt voor doeleinden, andere dan met

kortlopende bestemming, zodat het gevaar voor immobilisatie bestaat;

dit kan gebeuren bij de aankoop van produktiegoederen of de financiering

van niet meer verkoopbare goederen, zodat het kaskrediet steeds het pla-

fond bereikt,  zonder beweging van de rekening-courant en het met de

driemaandelijkse intrestafrekening in overdisponering geraakt;
- zoals eerder  (sub nr.  10)  uiteengezet werd,  is de bank er soms toe

gebracht feitelijke kredieten - d.w.z. zonder kredietopening en dus

zonder zekerheden - toe te staan; dit gebeurt vooral bij kaskredieten,

waarbij de overdisponering vrij gemakkelijk - zij het dan ook schoor-

voetend vanwege de bank - kan gebeuren, vooral wanneer het om de betaling

van lonen, R.S.Z.-bijdragen en belastingen gaat.
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Het kaskrediet is bovendien moeitijk mobiliseerbaar wegens de hogerver-

melde (cfr. supra nr. 98.) psychologische weerstand van de kredietnemers,

maar ook omdat het logischerwijze slechts het bedrag waarvoor de krediet-

nemer  bestendig  debiteur  is,  zou  mogen  belopen  en  het  kaskrediet  zou

theoretisch niet zou mogen dienen om permanente tekorten aan te vullen ...

Het kaskrediet biedt echter aan de bank ook woordelen :

- het is zeer rendabel wegens de hoge intrest;

- het geeft aanleiding tot verhoging van de omzet op de rekening, met het

daaraan verbonden valutering;

- het is administratief eenvoudig.

3. VOORSCHOTTEN IN REKENING-COURANT OP BASIS VAN IN  PAND

GENOMEN VORDERINGEN

3.1. Algemeen

101. Terwijl het kaskrediet als polyvalente vermogensbron uiteraard geen

self-liquidating en geen self-securing karakter heeft, vertonen twee andere

varianten van het voorschottenkrediet in rekening-courant (bestudeerd sub

3.2. en 3.3.) dit karakter wel : het gaat hierbij om tijdelijke kredietlij-

nen voor specifieke vermogensbronnen,  gebaseerd op  in  pand gegeven

schuldvorderingen, die door derden dienen terugbetaald te worden, zodat het

drie partijen-verhoudingen zijn; ze voldoen kortstondige krediet-

behoeften  :  overbrugging  van  vooraf  gekende  en  met  datum  vastgelegde

incasso's.

Weliswaar geven deze varianten aan de bank enerzijds een tweede verbinte-

nis - namelijk deze van de debiteur der schuldvordering - en anderzijds een

voorrecht op betrokken schuldvorderingen; ze bieden hierdoor een eventueel

grotere zekerheid dan het kaskrediet.  Ze zijn dus in een zekere mate self-

securing. De bank beschouwt ze als kredieten met een tweederangsrisico,

dat weliswaar hoger ligt dan bij het cedentendiscontokrediet, hetwelk - in

tegenstelling met deze kredietvormen - aan de bank bovendien de voordelen

van het strengere cambiaal recht verschaft.

De betaling van de schuldvordering moet gebeuren in de handen van de bank

en leidt tot de vermindering of de annulering van het eventuele voorschot.

Deze kredietvormen zijn dus vrij sterk self-Ziquidating. Hierbij kunnen

echter problemen optreden, wanneer de handelszaak reeds (aan een derde) in

pand werd gegeven,  want indien het in de pandakte en in de borderellen
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gebruikt voor de inschrijving uitdrukkelijk bepaald is, kan de handelszaak

ook de helft van de goederen in voorraad omvatten (art. 2 lid §2 van de wet

van 23.10.19);  indien de schuldvorderingen in de pandakte vermeld worden

(de vermelding in de borderellen is niet vereist !) dan behoren ze tot de

handelszaak voor hun volledige waarde (Arr. Cass. - 6.11.86 -T B H  87,

pp. 723-729).

Dan dient de pandhouder van de handelszaak aangetekend in kennis gesteld te

worden dat de bank wel bepaalde vorderingen in pand heeft om bij een even-

tueel  faillissement  te  vermijden  dat  ze  zou  beschuldigd  worden  van

uitholling van  de zekerheden, genomen door een andere financiele

instelling en waarover ze kennis had of had kunnen hebben.

Deze kredieten zijn voor de bank niet mobiliseerbaar.

Bij de kredietnemer blijven de Handetsvorderingen op de balans staan tot

hun betaling of hun afschrijving wegens de definitieve insolvabiliteit van

de debiteur. Bij hun inpandgeving geven ze recht op voorschotten, waarvan

de opneming enerzijds op de actiefzijde de post Liquide Middelen en

anderzijds op de passiefzijde de post Kredietinstellingen (voorschotten

in rekening-courant) verhoogt. Bij de betaling van de schuldvorderingen

vermindert de post Handelsvorderingen op de actiefzijde en vermindert de

post Kredietinstetlingen (voorschotten  in  rekening-courant)  op  de

passiefzijde.

Bij deze kredietvormen gelden de voorwaarden van het kaskrediet (incl. re-

serveringsprovisie voor de kredietlijn), vermeerderd met een toezichtspro-

visie (bijv. 1 °/ op de door de bank ontvangen bedragen met een minimum00

van F 100) plus de kosten.

Weliswaar zijn deze verrichtingen zelf minder riskant voor de bank dan het

kaskrediet, maar deze soort kredietnemers zelf zijn het wel meer dan de

gewone kredietnemers.

3.2. Voorschotten op facturen

3.2.1. Begripsomschrijving

102. De bank kan voorschotten verlenen op grond van een in pand gegeven

factuur, overeenkomstig (cfr. supra nr. 91) voormelde wet van 25.10.19,

gewijzigd door de wet van 31.3.58.



77

Hiervoor endosseert de leverancier een kopie ervan  ten  t itel  van  pand

aan de bank, of aan een andere door de Koning erkende kredietinstelling

(art. 15, eerste lid), die hierbij haar verhaal behoudt op de cedent, die

fiduciair eigenaar blijft van de factuur; de pandnemende bank kan ook de

schuldenaar vervolgen tot de volledige betaling.

Slechts de facturen waarvan de schuldenaar in Belgid gevestigd is, mogen

gedndosseerd warden. Benevens natuurlijke en private rechtspersonen kunnen

de staat, een gemeente enz. eveneens debiteur zijn.

3.2.2. Technisch verloop

103. Opdat het pand regelmatig zou zijn, moet aan volgende vereisten voldaan
worden :

a) op de factuur moeten vermeld worden (art. 13, lid 2) :

- de datum,

- de identiteit van de schuldeiser en van de schuldenaar,

- het detail van de levering of van de dienstverlening,

- het totaal bedrag van de factuur,

- het tijdstip van de betaling;

b) er moet een endossement aangebracht zijn dat moet omvatten (art. 14) :

- naam van de ge6ndosseerde,

- datum van het endossement en handtekening van de endossant,

- melding van de inpandgeving.

Een gedndosseerde factuur mag niet opnieuw worden gedndosseerd, zelfs

niet ten voordele van de kredietgenieter (art. 15, lid 2);

c) er wordt een zegelrecht geheven van 0,50 °/ (afgerond naar boven),00

aangebracht op de voor gelijkluidend verklaarde en ondertekende kopie

van de factuur die bestemd is voor de bank; zegels dienen vernietigd te

worden op de datum van het endossement.

De kredietnemer stuurt de factuur (het origineel, de kopie voor de bank,

eventuele andere duplicaten) naar de bank met een brief, opgesteld volgens

een model van de bank.

V66r de toekenning van een voorschot stuurt de bank aan de debiteur een als

betekening bedoelde aangetekende brief met ontvangstbewijs. Hierbij voegt

ze de factuur, met het aantal door de debiteur gewenste duplicaten.

De debiteur wordt van het endossement op de hoogte gebracht door die brief

alsmede door de aanduiding op de factuur, waarin de debiteur voorschrijft

slechts aan de bank te betalen.
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Normaal  stuurt de debiteur aan de bank het dubbel  terug van voormelde

brief, door hem ondertekend voor akkoord inzake voorwaarden van de factuur

en uitvoering van de gedane levering van goederen en/of diensten. Overigens

kan de debiteur, overeenkomstig het gemeen recht, alle excepties tegenover

de bank inroepen die hij tegen de leverancier-pandgever zou kunnen laten

gelden, zoals deze inzake slechte,  laattijdige of onvolledige uitvoering

van de koopovereenkomst, wat kan leiden tot schuldvergelijking.

Slechts die excepties zijn tegenstelbaar die bestaan op het ogenblik van de

betekening. De exceptie van niet-uitvoering, die berust op de interdepen-

dentie van verplichtingen,  is verbonden met de aard van het wederkerig

contract  en  bestaat  dus  v66r  de  niet-uitvoering  zelf,  zodat  ze  kan

ingeroepen worden door de schuldeiser op om het even welk ogenblik. (In die

zin Arr. Cass. - 27.9.84 - Travaux et crts c/ Cr6dit du Nord Belge, J.T.

84, pp. 720-721.)

De betekening door de bank betekent nog niet de aanvaarding door de debi-

teur; volgens de handelsgebruiken zou deze indien hij niet akkoord gaat met

de levering of andere excepties heeft, dit binnen korte tijd aan de gedn-
dosseerde bank moeten mededelen.

Wanneer  de  bank veilig  wil  zijn,  vraagt  ze  eerst  het  akkoord  van  de

debiteur, alvorens voorschotten te verlenen.

Wanneer de debiteur zijn voornoemd akkoord betuigt, gaat deze een nieuwe

direkte, autonome verbintenis aan ten gunste van de bank. (Bij de parlemen-

taire voorbereiding van voornoemde wet werd betoond dat ze geen cambiaal

karakter zou hebben; niettemin kan men vaststellen dat voornoemde verbin-

tenis van de debiteur er dicht bij aanleunt ...)

Na de ontvangst van het dubbel van de factuur, laat de bank de kredietnemer

toe voorschotten in rekening-courant op te nemen tot 80 % of 85 % van het

factuurbedrag; meestal krijgt deze overigens een tijdelijke kredietlijn in

rekening-courant.

Weliswaar moet de bank strikt juridisch niet op het bovenvermeld akkoor-

dafschrift wachten (cfr. art. 16, lid 3), maar dan bestaat het probleem van

bovenvermelde excepties. Voor kredietnemers met een uitstekende krediet-

waardigheid kan de bank ertoe besluiten het akkoord van de debiteur niet te

eisen :  in dat geval zal de bank de facturen - liefst per aangetekende
brief - aan de debiteuren versturen en kan het voorschot onmiddellijk wor-

den toegestaan; de bank loopt dan wel een bijkomend risico.
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Gewoonlijk wordt de inpandgeving van facturen contractueel in een krediet-

openingsbrief vastgelegd  :  hierbij wordt een maximumbedrag bepaald.   Er

zijn dus twee limieten :

1. het bedrag van de kredietopening zelf,

2. een bepaald percentage (dus meestal 80 of 85 %) van de door de debiteur

goedgekeurde factuurbedragen.

Bij de betaling van betrokken facturen wordt de tijdelijke kredietlijn voor

voorschotten geannuleerd.

Wanneer de betaling door de debiteur uitblijft, betaalt de kredietnemer in

de  tussentijd de gewone intrest;  na een normate periode (grootte-orde van

3 maanden) kan de bank de kredietlijn voor die factuur intrekken en haar

kredietnemer verzoeken zijn eventueel debet aan te zuiveren.

3.2.3. Beoordeling

104. Deze kredietvorm past goed voor ondernemingen die geen andere zekerhe-

den kunnen bieden, alhoewel men deze toch niet altijd als het laatste red-

middel mag beschouwen.

Voor de bank vergt dit krediet weliswaar veel administratief werk, zodat in

de praktijk een minimumbedrag per factuur (bijv. F 50.000,-) geeist wordt;

andere negatieve elementen voor de bank zijn :

1. mogelijk uitvoerend derden-beslag dat door de fiscale besturen in handen

van de debiteur kan gedaan worden per eenvoudige aangetekende brief;

2. niet-geregistreerde aannemers (cfr. nr. 215);

3. het gevaar dat de debiteur direct aan de kredietnemer bij een andere

financidle instelling betaalt.

Wanneer in dit laatste geval de kredietnemer aan zijn bank het betrokken

bedrag terugbetaalt, dan wordt het endossement op de factuur geschrapt,

daar, zoals reeds werd gezegd, een tweede overdracht van de factuur niet

kan !

3.2.4. Driemaandetijkse staten

105. Overeenkomstig het K.B. m,an 12.2.36 (gewijzigd door het K.B. van

29.4.37) wordt de opmaking door de bank van driemaandelijkse staten voor

het Ministerie van Middenstand vereist. De namen van de clienten en de

bedragen van de toegekende kredieten worden hierbij niet vermeld, wel het

totaal bedrag, het aantal facturen, de endosseringsdata en de toegepaste
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voorwaarden. Er dient wel op de bank een register bijgehouden te worden,

dat gewijd is aan de facturen, geandosseerd bij wijze van inpandgeving.

3.2.5. Voorbeeld

106. Bedrag : F 50.000

Voorwaarden :

- voorschot : omvang 80 % bij akkoord vanwege de debiteur,

- debetintresten en provisie van kaskrediet,

- toezichtsprovisie : 1 °/ minimum 100 F
00

(Natuurlijk moet de leverancier fiscale zegels plakken op de factuur voor

de endossement.)

De kredietnemer geeft een geandosseerde factuur van F 50.000 af aan de

bank. Bij het akkoord van zijn klant krijgt hij toelating om tot F 40.000

debiteur te worden in zijn rekening.

De factuur wordt betaald en de bank annuleert het voorschot; dan mag de

rekening niet meer debiteur worden, tenzij de kredietnemer andere facturen

afgeeft.

De bank crediteert de kredietnemer voor F 50.000 factuurbedrag

- F    10Q toezichtsprovisie

7-_49.900
De toezichtsprovisie kan eventueel vooraf aangerekend worden.

3.2.6. Rechtspraak

107. - Tribunal de Commerce de Bruxelles - 24.4.80 - Cr6dit Lyonnais c/

Bacque - J.C.B. 81, pp. 7-12.

De wet m.b.t. het endossement van de factuur behoort niet tot het cambiaal

recht (cfr. nrs. 91 en 102) : ze geeft geen abstract karakter aan de ver-

bintenis van de schuldenaar, zodat deze laatste wel excepties uit het han-

delscontract kan inroepen tegen de geandosseerde.

Weliswaar moet de factuur een aantal gegevens vermelden over de identiteit

van de schuldenaar, de prijs per afzonderlijke prestatie, het nummer van

het handelsregister, de B.T.W. van de schuldeiser, maar het ontbreken van

deze gegevens belet de endosseerbaarheid van de factuur niet; het ontbreken

van het ontvangstbewijs bij  de betekening  is niet  relevant  indien de

cessionaris de kennisgeving erkent.
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- Tribunal de Commerce de Bruxelles -  1.9.83 - Crkadit 66n*ral (/ Target

Systems met noot N. Spruyt - R.D.C. 84, pp. 560-572.

De schuldenaar van een geandosseerde factuur mag het bestaan van de schuld-

vergelijking van rechtswege inroepen, maar hij heeft - overeenkomstig de

vereiste van de goede trouw - de informatieplicht dit te doen binnen een

redelijke termijn na de kennisgeving van het endossement van de factuur

door de ge6ndosseerde bank (en niet, zoals in dit geval, na een jaar stil-

zwijgen en twee ingebrekestellingen).

- Tribunal de Commerce de Bruxelles - 26.6.83 - S.G.B. c/ Boucher -  J.T

83, p. 544.

De schuldenaar die, na de ontvangst van de kennisgeving van het endossement

der factuur, aan de schuldeiser-endossant betaalt, is niettemin gehouden de

gedndosseerde bank te betalen. Er blijft de eventuele mogelijkheid voor

hem het betaalde bedrag van de schuldeiser terug te vorderen.

- Cour d'Appel de Mons - 5.4.83 - Banque Sud Belge c/ Michaux-Coppois, met

noot C. Parmentier - R.D.C. 84, pp. 513-519.

Ingeval er meerdere facturen zijn, wordt de kennisgeving van het endosse-

ment niet bewezen door #an enkel ontvangstbewijs.

Wanneer de werken niet of slecht uitgevoerd worden en de schuldenaar dit

binnen een redelijke tijd aan de endosserende bank mededeelt, kan hij de

exceptio noit adimpleti Coll|.1'(trtus tegen de endosseerder laten gelde:i.
Het bestaan van gebreken bij een werk kan eventueel slechts na beeindiging

ervan vastgesteld worden   : de daarop gegronde exceptie is ontvankel -jk,

daar ze potentieel bestaat vanaf het sluiten van het contract, m.a.w. v66r

het endossement van de factuur.

- Tribunal de Commerce de Lidge - 7.2.85 - Groupe bancaire Gesbanque (/

faillite  Cidacier  et  Manufacturers  Hanover  Bank  Belgium  - .7.T. 85,

pp. 251-252.

De  ten  titel  van  pand  geandosseerde  bank  heeft  geen voorrecht  op  de

goederen zelf en ook niet op de prijs betaald door de koper wanneer na het

faillissement van de verkoper de oorspronkeli jke overeengekomen verkoop

ontbonden wordt en de curator verplicht is aan een derde te verkopen.

Het endossement ten titel van pand betreft wel de cessie van de schuldvor-

dering van de verkoper op de koper, maar geeft geen pand op de goederen

zelf. De  ontbinding  van  de  koop,  die  aan  de  grondslag  ligt  van  de

inpandgegeven schuldvordering, leidt tot de vernietiging van het pand.
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- Cour d'Appel de Mons - 23.11.87 - Y c/ Banque X - Rev. Banque 88/4,

p. 25.

De schuldenaar,  cessionnaris van de factuur, moet het verweermiddel van

niet-uitvoering (hier bij werken) onder dezelfde (tijds)voorwaarden doen

gelden tegenover de geandosseerde bank als tegenover de cedent van de fac-

tuur.

3.3. Voorschotten op werken of leveringen

108. Meestal gaat het bij voorschotten op werken of leveringen om schuld-

vorderingen op de staat.

De regelingen van  de cessie en van  de inpandgeving van deze

schuldvorderingen op de staat uit hoofde van werken en leveringen werd tij-

dens de Franse periode geregeld (Decreet van 26 pluviose - 28 ventose jaar

II en de keizerlijke decreten van 13.6.1806). De wet van 3.1.58 (Wet

betreffende de cessies en inpandgeringen van schuldvorderingen
OP de Belgische staat uit hoofde van werken en leveringen)

verving bovenstaande Franse regeling in Belgi6.

De  bank  kan  deze  schuldvorderingen  slechts  in  pand  nemen  indien  deze

laatste niet het voorwerp uitmaken van een aanvraag tot opschorting bij

de staat of bij openbare besturen en instellingen van openbaar nut.

Sinds enkele jaren zou dat kunnen op grond van het K.B. van 11.10.85
houdende uitvoering van hoofdstuk  VI  van  de  wet   van 1.8.8 5 houdende
fiscale en andere bepalingen betreffende de Bescherming van personen
die schuldeiser en schuldenaar zijn van sommige openbare

besturen en instellingen van openbaar nut.
In dit geval kan een onderneming - omschreven als de aanvrager - die ener-
zijds een schuld heeft tegenover de staat (en sommige in het K.B. opgesomde

openbare besturen en instellingen van openbaar nut)  - omschreven als de

schuldeiser - en anderzijds een onbetwistbare, opeisbare en vrij van elke
verbintenis t.o.v. derden zijnde schuldvordering heeft t.o.v. de staat (en

sommige  in het  K.B.  opgesomde openbare besturen)  - omschreven als de

schuldenaar - de opschorting van haar schuld vragen.
Dan zou de staat-schuldeiser beslag onder derden kunnen leggen op de

schuldvordering bij de schuldenaar.

Daarom vraagt de bank een verklaring aan de potentiale kredietnemer dat hij

dergelijke opschorting niet heeft aangevraagd voor de in pand te geven

schuldvordering.
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3.3.1.Schutdvorderingen uit hoofde van werken voor de staat of

leveringen aan het Ministerie van Landsverdediging

Wettelijke bepalingen

109. De inpandgeving (zoals overigens ook de afstand) van schuldvorderingen

op de staat uit hoofde van werken voor de staat en  leveringen aan het

Ministerie van Landsverdediging wordt geregeld door de wet  van 3.1.58.

a) Een schuldvordering voor werken voor de staat of  leveringen aan het

Ministerie van Landsverdediging kan slechts in pand gegeven worden als

zekerheid  van  een  krediet,  verstrekt  voor  werken  of  de  leveringen

waaruit de schuldvordering voortspruit.

b) Er moet eenheid bestaan tussen aanneming, krediet, schuldvordering en

bankrekening.

Dit verplicht de bank ertoe het krediet te verstrekken in een afzon-

derlijke rekening die een subrekening van de gewone rekening-courant is,

doch waarvoor het eenheidsbeginsel met ondeelbaar en schuldvernieuwend

effect wordt geschorst. In die rekening zullen de voorschotten aan de

kredietnemer verleend wordep en  zullen  de betalingen  door  de  staat

gecrediteerd worden.

c) De werknemers, leveranciers en onderaannemers van de kredietnemer kunnen

in dit geval op de nog niet door de staat betaalde schuldvorderingen een

voorrecht laten gelden dat primeert op het pand van de bank. Weliswaar

moet de staat dan wel met een aangetekende brief de bank van dit derder-

beslag of verzet op verzoek van de bevoorrechte schuldeisers verwittigen

(art. 3, lid 3). Niettemin vormt dit een gevaar waartegen de bank zich

niet kan dekken, maar dat uiteraard afneemt naarmate de vorderingsstaten

worden betaald. Bovendien erkent de rechtspraak aan de staat het recht

om de schulden en schuldvorderingen betreffende verscheidene werken te

compenseren voor  zover deze door dezelfde publiekrechtelijke persoon

werden besteld.

Dit zijn bijkomende redenen om te letten op de kredietwaardigheid van de

aannemers, waarbij het risico kleiner is bij geregistreerde aannemers (cfr.

nr. 217), doch ook van de eventuele onderaannemers. Verder vormen de

bedingen van i,et bestek (inzake penatiteiten, schadeloosstellingen,

inhoudingen voor uitstel) elementen voor de beoordeling van het risico,

die moet gebeuren v66r elke toekenning van het krediet.
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De  wetgever  legt  dus een  individualisering  van  de  schuld  op,  met  de

bedoeling te beletten dat de inkomsten uit hoofde van aan bepaald werk voor

de staat of &*n bepaalde levering aan het Ministerie van Landsverdediging

zouden versmolten worden met andere inkomsten en uitgaven van de krediet-

nemer, zodat de bank ze zou kunnen aanrekenen op andere schuldvorderingen,

hetgeen de financiering van het betrokken werk of de betrokken levering in

de weg zou kunnen staan.

Daarom mag de bank de inkomsten uit hoofde van zo'n schuldvordering niet

aanwenden om andere schulden aan te zuiveren.

Ze mag wel de voorschotten die ze toestaat op de passiefzijde van de spe-

ciale  rekening,  compenseren  met  de  betalingen  voor  hetzelfde  werk  of

dezelfde levering op het credit van deze rekening, waarover de kredietnemer

alleen het vrije beschikkingsrecht heeft en hetwelk hij niet mag afstaan.

Toepassingsmodaliteiten

a) De inpandgeving van de schuld\,ordering

110. Het geschrift dat als schuldvordering kan aangewend worden,  is een

toewijzingsbrief vanwege diegene die het werk of de levering uitgeeft.

De werken of de leveringen worden gewoonlijk bij aanbesteding uitgegeven :

onder de kandidaten krijgt 6*n het werk of de levering toegewezen. Aan

deze wordt een toewijzingsbrief gericht, waaruit de aanvaarding van zijn

aanbesteding blijkt en waaruit de erkenning van de schuld door de bevoegde

instanties wordt afgeleid : hij vormt een bewijs van de schuldvordering.

Om zich te vergewissen van de zorgzaamheid waarmee de aannemer het bod

deed,  kan de bank navraag doen omtrent het bedrag van de concurrerende

inschrijvingen om na te gaan of er geen gedisproportioneerde afwijkingen

waren met de prijs van haar client, waarbij deze met verlies zou ingeschre-

ven hebben om toch maar de bestelling te verkrijgen. De bank bedingt de

opzegging van het krediet wanneer de schuldenaar niet meer wil betalen,

omdat de kredietnemer niet voldoet aan zijn verplichtingen, uit hoofde van

de aanneming ontstaan.

De bank neemt voormelde toewijzingsbrief, die in feite de erkende schuld-

vordering materialiseert, in pand d.m.v. een (eenvormige) verpandingsbrief.

Deze machtigt de bank enerzijds alle vereiste sommen te innen die door de

schuldenaar der verpande schuldvorderingen gestort zijn  (en die in min-

dering worden gebracht op de door de bank gedane voorschotten) en ander-
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zijds alle betekeningen te doen om doeltreffendheid te geven aan dat pand.

De  bank  vraagt  de  schuldenaar  de  betalingen  te doen  op een  speciale

rekening van de kredietnemer bij de bank.

De bank laat deze toewijzingsbrief bij gerechtsdeurwaardersexploot beteke-

nen aan het bevoegd openbaar bestuur.

De draagwijdte van dit pand slaat dus op de terugbetaling van de bedragen,

die de ondernemer aan de bank verschuldigd is of zou zijn uit de kredieto-

pening  voor  de  uitvoering  van  een  "bepaald  werk"  of  een  "bepaalde

levering".   Ze  is dus beperkter dan de gewone inpandgeving,  die alle
verplichtingen aangegaan tegenover de bank waarborgt.

b) De omvang van het krediet

111. De kredietverlening berust op een drievoudig plafond, waarmee het ge-

bruik aan de mogelijke behoeften is aangepast :

1) Per kredietopening geldt een plafond, bepaald door de kredietwaardigheid
van de kredietnemer.

2) Per werk of per levering stelt de bank een maximum financierbaar bedrag

vast dat een bepaald percentage bedraagt van de schuldvordering op het
bestuur. Dit is meestal ongeveer 80 %, teneinde de B.T.W. en de winst-

marge van de kredietnemer niet te financieren.

3) Er is een gebruikslimiet, meestal 80 % van elke staat van vooruitgang,

goedgekeurd door het aanbestedend openbaar bestuur naarmate de werken of

leveringen vorderen.

c) De aanwending van het krediet

112. De kredietverlening gebeurt in een afzonderlijke (hogervermelde) sub-

rekening; het eigenlijke voorschot wordt gegeven op de staten van

vooruitgang van de werken en/of het proces-verbaal van voorlopige
oplevering.

Periodiek wordt een staat van vooruitgang opgemaakt; het is een gewone

verklaring van schuldvordering van de aannemer, gesteund op de vooruitgang

van de werken of van de leveringen; het beantwoordt aan een gedeelte van de

in pand gegeven schuldvordering en het slaat bijv. op de werken uitgevoerd

of de leveringen gedaan gedurende San maand.  Het dient door de verantwoor-

delijke staatsambtenaar goedgekeurd te worden, maar zelfs erkend door die

ambtenaar is het toch geen schulderkenning vanwege het aanbestedend open-
baar bestuur.
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Bij het beaindigen van de werken of van de leveringen - of van een tranche

ervan -, wordt een proces-verbaal van voorlopige oplevering opge-
maakt tussen partijen om de volledige of gedeeltelijke afwerking van de

werken vast te stellen.

De aannemer maakt op basis hiervan een afrekening, waarvan eventuele boetes

etc.  afgetrokken worden;  het bedrag,  dat de aannemer ontvangt,  kan dus

kleiner zijn dan het door hem gevraagde.

Na de volledige uitvoering der werken of leveringen en de laatste betaling

door het openbaar bestuur heeft de speciale rekening-courant geen enkele

reden van bestaan meer en wordt  ze dientengevolge geliqui deerd. Daar

alleen de cliant voor het saldo een aanwending mag geven - zonder dat deze

het gevolg zou zijn van een doorlopende opdracht - laat de bank hem dan een

speciaal order tekenen om het eindsaldo op zijn gewone (of op een andere

speciale) rekening over te schrijven.

3.3.2. Andere schuldvorderingen

113. Schuldvorderingen uit hoofde van

- werken in opdracht van particulieren, rechtspersonen;

: werken in opdracht van provincies, gemeenten, intercommunales, parastata-

le instellingen en andere openbare besturen benevens de staat;
- leveringen aan  de  staat, uitgezonderd aan het Ministerie van

Landsverdediging, en aan andere openbare besturen;

vallen onder het gemeen recht; de bank is niet verplicht de verrichtingen

in een afzonderlijke rekening te individualiseren.

Er dient opgemerkt te worden dat de rechtspraak (cfr. volgend nummer) oor-

deelt dat de financiering van werken  in opdracht van andere openbare

besturen dan de staat,  zelfs door deze laatste gesubsidi eerd of in zijn

opdracht (via het Wegenfonds) uitgevoerd, niet onder de bepalingen van de

wet van 3.1.58 vallen.

3.3.2.bis Rechtspraak

114. Het Hof van Beroep te Gent oordeelde op 30.11.79 dat voormelde wet

niet toepasselijk was op werken gedaan voor rekening van ondergeschikte

openbare besturen (cfr. Bank Fin 81/2, pp. 197-198, met noot A.M.

Stranart-Tilly).
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Het Hof van Cassatie bevestigde op 22.1.81 dit arrest (Bank Fin 81/4,

pp. 511-515,  opnieuw  besproken  door  A.M. Stranart-Tilly). Dit vonnis

stootte op felle kritiek (cfr. R. Rasir - Un arret de cassation aux motifs

douteux et aux cons*quences incalculables - .J.T. 82, pp. 72-73).

De niet-toepassing van voormelde wet werd bevestigd voor een intercommunale

op 28.9.82. (Tribunal de Commerce de Bruxelles - Bissot c/ Jaspar - R.D.C.

83, pp. 244-247).

Op 7.1.85 werd gevonnist  (Tribunal de Commerce d Verviers - Detaille c/

Faillite Salemi-Van Eysden) dat het Wegenfonds als gepersonali seerde dienst

van  het Rijk wel onder de wet viel  (.J.T.  85, pp. 200-202).

Latere rechtspraak (Tribunal de Commerce A Bruxelles - 28.2.85 - Sogetra c/

Fonds des Routes et Fredietbank  - J.T. 86, pp. 348-349; Tribunal  de

Commerce 8 Liuge - 23.5.86 - B.B.L. c/ SolidObeton - J.T. 87, pp. 44-45)

volgde de stelling van het Hof van Cassatie.

4. VOORSCHOTTEN IN REKENING-COURANT OP WARRANTS

115. Voorraden kunnen ook als pand dienen voor voorschotten in rekening--
courant. Bij de meest courante (hier behandelde) vorm wordt een warrant -

ceel (cfr. supra nr. 90) gebruikt : die kan in pand genomen voor een

krediet tot een bepaald percentage (bijv. 80 %) van de waarde der goederen.

De warrant geeft aan dit krediet een self-Ziquidating en een self-

securing karakter. Ook deze voorschotten worden toegestaan tegen de ren-

tevoet van het kaskrediet.

Bij de kredietnemer verhoogt de opneming van de voorschotten enerzijds op

de actiefzijde de post Liquide Middelen en anderzijds op de passiefzijde

de post Kredietinstellingen (voorschotten in rekening-courant).  Normaal

wordt het krediet terugbetaald door de verkoop van de goederen; dan vermin-

dert in gelijke mate op de actiefzijde de post V(,or·raden en op de passief-

zijde de post Kredietinstellingen (Voorschotten in rekening-courant).

Daar de warrant als pand dienst doet,  is het voorschottenkrediet duurder

dan het warrantdiscontokrediet,  want bij deze laatste kredietvorm is de

gedisconteerde warrant onder bepaalde voorwaarden mobiliseerbaar bij het

H.W.I. en de N.B.B. (cfr. infra ir. 175).
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5. INCASSOKREDIET (INNINGSKREDIET)

5.1. Begripsomschrijving

116. De bank vervult een incassofunctie bij verschillende handelseffecten :
zichtwissels, vervallen termijnwissels, cheques, postassignaties, kwitan-
ties, postgiro-orders. De creditering van de rekening van de remittent
vindt plaats na incasso.

In de praktijk worden dagelijks de rekeningen van bepaalde (goede) cli6nten
onmiddellijk voor het bedrag van de te incasseren som gecrediteerd, echter
met valuta na de vervaldag : dit gebeurt onder de ontbindende voorwaarde
van niet-betaling op de vervaldag; indien het handelseffect niet betaald
is, keert de bank zich tegen de remittent. In de bankterminologie spreekt
men van onder gebruikelijk voorbehoud (sauf bonne fin, Eingang
vorbehalten, under reserve)
De  remittent kan aldus onmiddellijk  over het bedrag beschikken (di recte
creditering), weliswaar met valutaverschil : zo wordt de rekening van de
remittent met het nominaal bedrag van de te innen som gecrediteerd, met
valuta NA vervaldag (3 bankdagen voor gedomicilieerde wissels - ten minste
8  bankdagen  na  ontvangst  -  en  10  bankdagen  voor niet-gedomicili eerde

wissels, tenminste 15 bankdagen na ontvangst).

Voorbeeld : Gedomicilieerde wissel met vervaldag 5.11.  wordt
ontvangen op woensdag 31.10. 3 bankdagen na vervaidag is 8.11
Aangezien er echter tenminste 8 bankdagen moeten zijn, wordt
valuta 13.11. toegepast (1.11. is geen bankdag en 11.11. valt
op een zondag (Jaar 1990).

Voor zover de cli6nt debiteur in valuta is, wordt de debetintrest van het
kaskrediet toegepast indien de kredietnemer een kaskrediet heeft en onder

het kredietplafond ervan blijft; gaat het krediet echter boven het kre-

dietplafond, dan geldt de debetintrest voor overdisponeringen. Indien hij

geen kaskrediet heeft, betaalt hij de intrest als onregelmatig debiteur.
Er moeten twee varianten onderscheiden worden : het credit onder
gebruikelijk voorbehoud en het eigenlijke incassokrediet.
In  tegenstelling tot het eigenlijk kaskrediet zijn deze varianten geen
zelfs tandige vermogensbronnen, maar zijn deze vermogensbronnen gebon-
den - al dan niet juridisch - aan een gemobiliseerde actiefpost

Schutdvorderingen (meestal Handelsvorderingen).
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De  betaling  van  het  handelseffect  leidt  tot  verdwijning  zowel  van de

actiefpost Schuldvorderingen als van de corresponderende passiefpost bij
Kredietinstellingen (voorschot) .
De vergoeding van de bank omvat een inc·assoprovisie (F 400) alsmede

hogervermeld valutaverschil.

5.1.1.      C r e d i t     o n d e r     g e l, r il  i k e  lijk     v o o r b e h o l l(l

117. Bij de afgiften van cheques, postassignaties en postgiro-orders - na-

melijk handelspapier dat bij een financiale instelling moet geind worden -

wordt de rekening van bepaalde clienten onmiddellijk onder gebr'ilikelijk
voorbehoud gecrediteerd (met valuta van enkele dagen later : 2 bankdagen

voor  binnenlands  handelspapier,  ongeveer  10  bankdagen voor  buitenlands

handelspapier), uiteraard binnen bepaalde grenzen.

Indien deze handelseffecten - wegens gebrek aan dekking - door de schulde-

naar niet betaald worden, dan wordt de rekening van de remittent voor het

voorheen gecrediteerd bedrag gedebiteerd.

Ingevolge de valutering zou de remittent eventueel debetintresten moeten

betalen zonder debiteur te worden,  namelijk indien hij over de gecredi-

teerde bedragen zou beschikken v66r de valutadag. Het gaat dan om een

oneigenlijk (d.w.z. een niet-genegotieerd) krediet : via het afgi ftebor
derel dat hij ondertekent, vraagt de cli6nt een creditering ondpr·

gebruiketijk voorbehoud.

5.1.2. Incassokrediel

118.  Op basis van  incassodocumenten  - hogervermelde cheques en verder

zichtwissels, kortlopende wissels, postgiro-orders, postassignaties - kan

ook een (genegotieerd) incassokrediet verleend worden.

Zo worden handelseffecten met een looptijd van minder dan 15 dagen in de

praktijk niet gedisconteerd, om de vrij omslachtige discontoafrekening te

vermijden en de boekingsverrichtingen bij de bank en bij de kredietnemer te

beperken : ze dienen wel tot incasso-instrument. Daarom is het incassokre-

diet geen discontokrediet; het wordt nochtans meestal samen met dit laatste

krediet verleend. Het is echter wel verwant met het kaskrediet, speciaal

met de (sub 7 besproken) variant kasfaciliteit.
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5.2. Beoordeling

5.2.1. Standpunt van de bank

119. Wegens het gevaar van niet-betaling en van bedrog, het dikwijls ont-
breken van een tweede handtekening, alsmede het niet-bestaan van een kre-

dietovereenkomst, wordt het credit  onder gebruikelijk voorbehoud
slechts toegepast bij goede clidnten.

Ook bij het incassokrediet is het risico groter dat bij het cedenten-
discontokrediet  :  voor  bepaalde  handelseffecten  (postgiro-order,  niet-

geaccepteerde wissel,  kwitantie)  is er geen  tweede handtekening. Bij

wissels  ontbreekt  dikwijls  de  tijd  om  de  kredietwaardigheid  van  de

betrokkene te onderzoeken, zodat de kredietverlening uitsluitend in functie

van de kredietnemer beoordeeld moet worden; wegens de resterende korte ter-

mijn zijn deze wissels in feite niet mobiliseerbaar.

Bij het incasso van documenten kan een onderscheid gemaakt worden tussen de

orderdocumenten en andere documenten :

a) Indien er een orderdocument (wissel, orderbriefje, cheque) aan de bank

geandosseerd is, dan moeten twee mogelijkheden onderscheiden worden

1. de bank heeft louter een incassofunctie en heeft dan ook geen

voorrecht op de opbrengst ervan;

2. de bank heeft een krediet verleend op basis van het document en heeft

dan ook een voorrecht op de opbrengst ervan  (tenminste volgens de

dominerende rechtspraak).

b) Indien het geen orderdocument (kwitantie, postassignatie) is, dan heeft

de bank geen voorrecht op de opbrengst en is het risico des te groter.

Het heeft een eersterangsrisico, weliswaar met een naar gelang de variant

een verschillende graad van risico.

5.2.2. Standpunt van de kredietnemer

120. De toegepaste rentevoet is duurder dan bij het cedentendiscontokrediet

en de incassokosten liggen vrij hoog.

Indien het credit onder gebruikelijk voorbehoud of het incass(,kre
diet niet bestendig gebruikt wordt, doch slechts voor gelegenheidspieken,

dan zijn het wel interessante vermogensbronnen.
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6. VASTE VOORSCHOTTEN

121. Onveranderlijke bedragen - eerder dan een kaskrediet met veranderde

debetposten - kunnen voor een bepaalde periode toegekend worden : het gaat

hierbij wel om een rentelening (zakelijk contract),  in tegenstelling tot

een krediet (consensueel contract). De intresten worden berekend op het

volledig bedrag gedurende de volledige looptijd.

6.1. Gewaarborgd voorschot (lombardlening)

122. Een voorschot kan voor een kortlopende periode op basis van een

pand toegekend worden. Hierbij wordt wel een zekere marge voor dekking

aangehouden. Deze variant komt nog maar weinig voor; ze ligt vooral in de

particuliere sector.

Het  pand  bestaat  meestal  uit  effecten  en/of  handelseffecten;  bij  hun

inpandgeving mag het krediet niet langer duren dan tot de vervaldag van de

inpandgenomen obligaties of wissels. Wat de inpandgegeven wissels betreft,

dient verwezen te worden naar de twee wijzen waarop die inpandgeving kan

gebeuren : door endossement van de wissel of door afzonderlijke pandakte.

De wissel vervult hier slechts de rol van zekerheidsinstrument, waar hij

bij het incassokrediet tevens krediet- en incassoinstrument is.

Goud en juwelen kunnen eveneens als pand dienst doen.

6.2. Kasgeldlening (straight loan)

123. Voorschotten op vaste termijn (vast bedrag, vaste termijn, vaste ren-

tevoet) kunnen in deviezen of in BF aan middelgrote ert grote ondernemingen
worden toegekend.

Het voorschot kan worden toegestaan,

- hetzij als een enkete verrichting.

- hetzij in het kader· van een (bestendifie) kredietopening

Na de vervaldag van een voorschot kan eventueel een nieuw (aan te vragen)

voorschot tegen de dan geldende voorwaarden toegekend worden.



92

6.2.1. Voorschotten in deviezen

124. Bij de voorschotten op vaste termijn in deviezen worden de voor-

waarden van tevoren vastgelegd zodat de banken hun thesaurieschikkingen

terzake kunnen nemen : de terugbetaling van de lening gebeurt in 6On keer.

De toegepaste rentevoet hangt af van de rentevoet in deze valuta.

6.2.2. Voorschotten in B.F.

125. Sinds enkele jaren worden ook voorschotten op vaste termijn in BF

toegestaan : het gaat hier om leningen  van principieel tenminste

20 mio BF - in de praktijk ook wel minder - voor een overeengekomen termijn

(1-2-3-weken, 1-2-3-6 maand, 1 jaar tot zelfs 5 jaar).

De rentevoet is afhankelijk van de thesaurie van de uitlenende bank en van

de voorwaarden waaraan ze zelf kan ontlenen (m.a.w. van de interbankenren-

te) en waarbij ze een marge voegt; deze marge varieert naargelang de kre-

dietnemer, het kredietbedrag en de liquiditeit op de interbankenmarkt en
ligt meestal tussen 0,25 % en 0,75 %.

Gewoonlijk ligt de rentevoet lager dan bij het eigenlijke kaskrediet, dat

beter aanpasbaar is aan de reale kredietbehoeften. Bij een krappe geld-

markt - wegens conjunctuurbewegingen, monetaire onrust of overheidsingrij-

pen - kunnen de rentetarieven minstens  even hoog  liggen,  zodat andere

financieringsmogelijkheden dan geschikter zouden kunnen zijn.

6.2.3. Standpunt van de kredietnemer

126. Voordelen voor de kredietnemer zijn :

- de lage kostprijs, tenminste bij een ruime geldmarkt,

- te weinig formaliteiten voor het verkrijgen ervan en geen controle op de

aanwending van de gelden.

Nadelen voor de kredietnemer zijn :

- het vooraf vastleggen van de looptijd en het bedrag,  waardoor rente

betaald moet worden over het gehele bedrag gedurende de gehele periode,

ongeacht het feit dat het geld al dan niet wordt aangewend;

- een nieuwe aanvraag bij een hernieuwde aanwending, tenzij men een kre-

dietlijn verkreeg;

- de uitsluiting van kleinere ondernemingen wegens de hoge minimumbedragen.
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6.2.4. Standpunt van de bank

127. Voordelen voor de bank :

- het gemak van de aanwending,

- het voordeel van grotere omzet op de rekening.

Nadelen voor de bank :

- de betrekkelijk lage rendabiliteit, ingevolge de beperkte marge,

- het meestal ontbreken van zekerheden; bij de kasgeldleningen in deviezen

wordt dikwijls een dekking gevraagd.

7. VARIANTEN VAN HET KASKREDIET

128. Er bestaan varianten van het kaskrediet, die zoals het (eigenlijke)

kaskrediet meestal zel fstandige vermogensbronnen zijn; soms is er evenwel

een binding met de post Voorraden.

7.1. Voorschotten op rekeningen met termijn (of met opzeggingstermijn)

129. Zonder inpandgeving (juridische grondslag) kan de bank ook voorschot-

ten verlenen op tegoeden van derden bij haar (economische grondslag), waar-

bij ze dus geen voorrecht op die tegoeaen verwerft.

De cliant die een niet onmiddellijk eisbare schuldvordering op de bank

bezit, en kortstondig geld nodig heeft, terwijl hij wel liquide middelen

verwacht in de nabije toekomst,  d.w.z. vaar de vervaldag van zijn eigen

schuldvordering, kan - met de toestemming van de bank - debiteur in zijn

gewone rekening worden, zonder te raken aan zijn tegoeden in rekening, die

verder de overeengekomen creditintresten opbrengen.

Indien de behoefte van de clijnt langer duurt en hij geen inkomsten vaar de

vervaldag verwacht,   kan   de   bank   hem een voorschot toestaan   op   de   t er -

mijnrekening : een lening wordt verstrekt met dezelfde vervaldag; de ter-
mijnrekening brengt verder intresten op, doch de kredietnemer betaalt een

debetintrest die een bepaald percentage hoger ligt (grootte-orde van 2 %

- 2,75 % naar gelang de omvang van de deposito's) dan de opbrengstvoet van

het deposito;

Indien de cliant kasbons (kortlopende  en  middellange  bankobligaties)

heeft, geldt eenzelfde regeling als voor de termijnrekening, doch ook hier

dient overwogen te worden of een verkoop van de kasbons, respectievelijk

een kaskrediet met hun inpandgeving, niet geschikter zou zijn.
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7.2. Overdisponering (d6passement,Ueberziehung)

130. De overdisponering in rekening-courant beantwoordt aan een debet
dat hoger ligt dan de overeengekomen kredietlijn. Ze is niet zozeer een

verrichting op zichzelf, dan wel het gevolg van diverse verrichtingen die

de bank - bewust of onbewust - heeft toegelaten. Uiteraard dient ze

kortstondig te zijn, daar ze meestal op een mondelinge basis berust.

Intern kan de bank ze toelaten hetzij als eenmalige overdisponering, hetzij

voor een bepaalde periode.

De  bank moet  er  over  waken  dat  de  kredietnemer  de  hem  herhaaldelijk

toegestane overdisponeringen niet als een recht gaat beschouwen.

7.3. Kasfaciliteit (facilite de caisse)

131. De kasfaciliteit is een kaskrediet dat slechts op bepaalde tijdstip-
pen  (rond vervaldagen)  gebruikt wordt  :  het debet dient door verwachte

inkomsten binnen zeer korte tijd aangezuiverd te worden. Ze is soms ge6nt

op een eigenlijk kaskrediet.  Alhoewel ze soms zonder uitdrukkelijk akkoord

van de bank verleend wordt, is de kasfaciliteit - in tegenstelling tot de

overdisponering - meestal genegoti eerd, zodat ze niet zonder vooropzeg

kan gestopt worden; zelfs bij een niet-genegotieerde kasfaciliteit, indien

het een gewoonte geworden is, lijkt de vooropzeg gewenst.

In Frankrijk geldt de min of meer duurzame praktijk van (niet-schriftelijk

toegestane) kasfaciliteiten als een kaskrediet; de hamvraag terzake is voor

welk bedrag  : de gemiddelde debetstand of de uitzonderlijke piek ? De

laatste stelling werd verworpen (door Arr. cass. fr. com. - 16.1.90, met

noot J.-L. Rives-Lange, Banque 90, p. 538).

Rechtspraak

132.  Cour d'Appel de Bruxelles - 6.7.89 - Hubys (/ Cradit Ganaral -

R. D. C.   90,   pp.   26-30.

7.4. Seizoenkrediet (cridit saisonnier/Saisonkredit)

133. Het seizoenkrediet is een vorm van het kaskrediet dat slechts

gedurende een bepaald gedeelte van het jaar wordt verleend om een tij-

delijke specifieke vermogensbehoefte te overbruggen :
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- ofwel wordt de aankoop gefinancierd en volgt ter·ugbetatirzg de uit de

daaropvolgende verwerking van de goederen (dikwijls grondstoffen) : b.v.

kredieten aan een suikerfabriek voor de aankoop van suikerbieten of aan

een conservenfabriek om de aankoop van groenten en fruit snel aan de

boeren te betalen,
- ofwel wordt de produkt.ie gefinancierd en gebeurt terugbetaling de uit

de daaropvolgende verkoop  :  b.v. kredieten aan een speelgoedfabrikant,

waarvan de af:et tijdens aan of twee korte periodes per jaar gebeurt.

Wat de economische onderbouw betreft, is het seizoenkrediet in sterke mate

self-liquidating. Daar het hier echter om een k,·ediet op maut gaat, is

de opvolging ervan omslachtig en tijdrovend.

Bepaalde seizoenkredieten worden in de vorm van een promessekrediet gege-

ven. (cfr. nr. 171 e.v.)

7.5. Postkredieten (cr*dits de courrier; Postlaufkredite)

134. De banken die op verschillende plaatsen gevestigd zijn, kennen elkaar

faciliteiten toe, genaamd post kredieten. Hierdoor wordt het tijdverschil

gedekt tussen  enerzijds  de  aanbieding  van een cheque  of van een

overschrijving en anderzijds de aankomst van de dekking. Deze interban-

caire faciliteiten hebben een weerslag op de valutering van de handelsef-

fecten, die de clianten aan de banken geven.

7.6. Beschikbaarstellingskrediet (accreditief)

135. De bank kan zijn client of een door deze aangeduide derde toelaten bij

een andere vestiging dan waar zijn client zijn hoofdrekening heeft, of bij

een bank-correspondente tot een bepaald bedrag gedurende een principieel

beperkte periode geld op te nemen.

Het kan hierbij gaan om een eenmalige verrichting of om een permanente

beschikbaarstelling;  bij  deze  laatste  variante  mag  een  bepaald  bedrag

gedurende een bepaalde periode (bijv. F 50.000 per week) opgenomen worden :

na  deze  periode  wordt  het  krediet  hernieuwd;  die  permanente  beschik-

baarstelling kan bovendien cumulatief zijn, door overdracht van het tijdens

de vorige periode niet gebruikt bedrag.

De bank debiteert met juiste valuta zijo  opdrachtgevende  cliant  a

posteriori in zijn hoofdrekening, nadat ze bericht kreeg van de betrokken

geldopname.
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Deze faciliteit gaat meestal gepaard met de mogelijkheid dat de hoofdre-

kening debiteur wordt : dan wordt het een krediet. Uiteraard wordt een

dergelijk krediet of een dergelijke faciliteit slechts aan goede clienten

toegekend. In de Belgische bankterminologie wordt die techniek dikwijls

een accreditief genoemd; er dient in het oog gehouden te worden dat die
term ook als synoniem voor documentair krediet - vooral  in het Duits

-gebruikt wordt.

7.7. Financieringskrediet voor voorraden van voertuigen

136. Een variante op het kaskrediet dient voor de voorraadfinanciering van

wagens,  motorrijwielen,  boten en/of caravans. Hierbij kan de bank de
afgifte verlangen van inschrijvingsbewijzen (model  705), zodat de omvang

van het krediet bepaald wordt in functie van de gemiddelde voorraad voer-

tuigen; er moet echter op gewezen worden dat dit inschrijvingsbewijs geen

eigendomsbewijs van het voertuig is en dus het bezit ervan geenszins als

een zekerheid kan beschouwd worden.

Dit krediet wordt verleend tegen gunstvoorwaarden aan die categorie

clianten (garagisten),  die aan de bank financieringen van bovenvermelde

wagens enz. bezorgen; de debetintresten zijn hetzij een driemaandelijkse

vaste rentevoet (plus provisie), hetzij de basisrentevoet voor kaskrediet

plus marge (plus provisie), eveneens driemaandelijks aan te rekenen.   De

voorwaarden worden periodiek herzien in functie van het zakenvolume finan-

cieringen, aan de bank toevertrouwd.

De kredietnemer moet de voertuigen voor een voldoende bedrag laten ver-

zekeren  tegen  brand-  en  ontploffingsgevaar;  hij  moet  aan  de  bank  de

betaling van de verzekeringspremies kunnen bewijzen en de eventuele schade-

vergoeding van de verzekeringsmaatschappij dient aan de bank betaald te

worden.  Ingeval van kredietopzegging is de bank contractueel gerechtigd de

voertuigen in pand te nemen voor het debetsaldo.

Indien de clifnt reeds over een kaskrediet of een voorschottenkrediet op

inpandgegeven facturen beschikt, komt er een nieuwe rekening bij, daar de

voorwaarden van beide kredieten verschillen : er zijn dan twee rekeningen-

courant  met  eenheid  van rekening; indien  er  echter  een  hypothecaire

zekerheid  is,  moet  er  66n  enkele  rekening-courant  met  twee  rubrieken

geopend worden. Dit krediet vergt een vrij systematisch toezicht door de
afdeling Financieringen (van de zetel) en van de kantoordirecteur op de

verhouding tussen het aantal voertuigen in voorraad en de omvang van het

krediet.
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7.8. Vereenvoudigd kaskrediet

137. Onder een commerciale benaming kan het kaskrediet - mits voldaan wordt

aan  bepaalde  voorwaarden  -  in  een vereenvoudigde  administratieve  vorm

toegekend worden.  Dit kan eventueel de dag van de aanvraag zelf gebeuren.

7.8.1. Type Zoketkrediet

Een Zoketkrediet wordt normaal verleend door de kantoordirecteur, even-

tueel door een ander bankfunctionaris (b.v. gebiedsadviseur of relatiege-

lastigde)  in  het  raam  van  zijn  bevoegdheid  (m.a.w.  bijvoorbeeld  tot

hoogstens  F 2.500.000)  op  loutere  kredietwaardigheid  of  zonder  andere

zekerheid dan een borgtocht of een effectenpand.

Het wordt slechts aangewend voor de opening van een eerste commercieel
krediet.

Deze formule past voor een rekening met grote schommelingen, die bovendien

regelmatig credit staat, zodat een afbetalingskrediet of een promessekre-

diet minder geschikt is voor de dekking van de behoeften. In beginsel is

ze bestemd voor particulieren,  handelaars, ambachtslieden en beoefenaars

van vrije beroepen.

De risico-analyse is principieel gebaseerd op de traditionele beginselen

van alle krediettoekenningen; de bankfunctionaris moet zich o.a. vooraf (op

het  cliantensecretariaat  van  de  zetel)  ervan  vergewissen  of  er  geen

ongunstige gegevens over de cliant bestaan en of hij bij de bank geen

andere verbintenissen heeft.

Er  wordt  een  voorgedrukt  formulier  gebruikt,  waarop  ook  de  eventuele

borgtocht of inpandgeving van effecten gedrukt is, zodat de bank deze dan

heeft op het akkoordafschrift. Deze eventuele borgtocht of inpandgeving

dekt echter enkel de verbintenissen van dit krediet, wat dus afwijkt van de

algemene regel dat de zekerheden alle verbintenissen van de kredietnemer

dekken.

De bankfunctionaris  staat  zelf  in  voor  de  kredietopvolging,  zoals  de

jaarlijkse herziening ervan, het risico en de commerci5le relatie.
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7.8.2. Type soepel krediet/vrij krediet

Een kaskrediet, bijv. gelijk aan twee maandsalarissen, kan toegekend worden

aan mensen met een vrij hoog regelmatig inkomen (bijv. minimum F 75.000

netto per maand).
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HOOFDSTUK IV : BINNENLANDSE DISCONTOKREDIETEN

1  OORSPRONG EN BESRIPSOMSCHRIJVING

1.1. Oorsprong

138. Het discortokred-et (cradit d'escompte; Diskontkredit; d-scount cre-

dit) is gegroeid uit de wisselbr-ef (cf-. supra nr. 87). Deze was b-j z-5

ontstaan in de 13de en 14de eeuw een betaalmidde3 in briefvorm waardoor het

geldvervoer over eer *ange arstand vermeder· werd en waardoor wisselcontrac-

ten afgesloten werden :  tegen betaling door een bepaalde persoon in eer

bepaalde valuta aar dezeifde persoon op een andere plaats 64tbetfald.

De w-sselb-:e  werd gekenmerkt door de twee elementen wisspl van valu-

ta's en betnalmiddel op een andere plaafs.
In de 17de eeuw werd de wisselbrief aangevuld door de clausule aan ordpr

en daardoor overd-aagbaar door endossement; hij werd hierdoor ook een kre

dietinstrument. In geval van betaling v66r de vervaldag werd ees disconto
aangerekend : dit disconto vergoedde zogezegd het plczatsi,erschil, doch
bet was  in  fe4te een middel om het kane. ek renteverbed te o.ze,len.

Mettertijd geraakte het element wisspl meer en meer op de achtergrond, or

tenslotte geen wezenlijk element meet· te zfir : de r.aam wisselb ·ief (4 .

de omgangstaal wisseT) bleef echter bestaan.

De vere-ste van het 2 a:tsvers:h-1 verdween eveneers. In Engeland vanaf de

17de eeuw en op het Europese vasteland vanaf de 18de ee;w warden de bin-
nenlandse wissels gedisconteerd. In Belgia verv-el de vereiste van het

plaatsverschil in 1872 en in Nederland pas in 1925.

Tot het uitbreker van de eerste wereldccrlog was het disc·ontokrediet het

bankkrediet 5fj u-:stek.

Gewoonterechte'.jee regels ontwikkelden z-ch tot een geheel, waardoer de

wisselhouders een grotere rechtszekerheid verkregen.

Naast de wissel ontstonden andere disconteerbpre handelseffect:r'. zoa's het

0-de-briefje, de warrant en de 'actuu-.

Op 7.6.30 werden te Gendve drie verdragen 4 - verband met de w :selbr.even.
en de orderbriefjes afgesloten. Een wet ian 16.8.32 bekrachtigde deze

verdragen voor Belgia,  doch de opname van het - hier relevante - eerste

verdrag (de eenvormige wet op de wisselbrieven en het orderbrief
je) werd eerst wet op 10.8.53 (verbeterd en gelnterpreteerd bij de wet

van 31.12.55), gekend als wisselwet. De Angelsaksische landen hebben

de verdragen niet geratificeerd.

Het bestaan van deze wettelijke regeling, die in hoofdtrekken ook *n het
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buitenland geldt, heeft het wisselgebruik sterk begunstigd. Dit gebruik
hangt uiteraard ook sterk samen met de structuur van de nationale finan-
ciale markten en met de politiek van de centrale bank inzake rentetarieven
en herdisconteringsmogelijkheden.

1.2. Begripsomschrijving

139. In de rechtsliteratuur wordt veeZ getwist omtrent de juri-
dische aard van het disconto. Hier wordt een pragmatische defi-
nitie gegeven.

Het discontokrediet is een contract Sui generis  dat  berust  op  de

eigendomsoverdracht aan een bank  (sensu lato),  van een schuldvordering,

belichaamd  in  een  handelseffect,  v66r  zijn  vervaldag  waarbij  aan  de
kredietnemer - of voor diens rekening aan een overeengekomen derde - het
nominaal bedrag (In de Belgische bankterminologie spreekt men gewoonlijk
van het faciaal bedrag) ervan, meestal onder aftrek van de - vooraf aan
te rekenen - agio's (intresten van het handelseffectbedrag tot  de

vervaldag), inclusief kosten, ten goede komt. Bij betaling aan een derde

wordt meestal het nominaal bedrag uitbetaald en de kredietnemer voor de

agio's belast.

De rechtshandeling die hier de fiduciaire eigendomsoverdracht van het han-

delseffect met zich brengt,  leidt economisch tot een kred:et vanwege de
bank.

Meestal heeft het disconto betrekking op een handelsverrichting, zodat als-

dan de cyclus geld-goederen-geld ingekort wordt. Het gebruik van een

handelseffect geeft de schuldenaar de gelegenheid zijn schulden niet con-
tant te moeten betalen. Hij  kan  hierdoor  beschikken  gedurende  de

betalingstermijn over een goed,  dat hij  al  dan niet herwerkt na deze

periode verkoopt en waarvan de opbrengst dient om het handelsef#ect te
betalen.

Betalingsuitstel  is overigens een commercieel wapen in de concurrentie-

strijd.

Terminologisch noemt men het verhandelen van een handelseffect tussen de

bank en de trekker :

- vanuit het gezichtspunt van de bank : disconteren, in disconto
nemen:

- vanuit het gezichtspunt van de trekker : verdisconteren of laten
disconteren, in disconto geven.
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Indien de bank het handelseffect voor herfinanc-er4ng ve-der :ve-draagt,

zal het overnemend organisme (H.W.I., N.B.B., N.M.K.N., Creditexport-pool)

de wissel herdisconteren, terwfjl de bank „erdisconterrt of laat her
disconteren.

Alhoewel het discontokred:et als getsoleerde verr4chting kan aangewend wor-

den, wo-dt het gewoo-,1.j< verleend ingevolge een (bestend'ge)

k-edietopening die zich afwikkelt -n ee. rekening-courait, en hie-bij ver-

bindt de k-ed:.etverlenende bank er .*ch toe om tot beloop van ee. zeker

bedrag ( kredietlijn) handelseffecten naar haar gading te disconteren,

die haar door de c'fant-kred.et-nemer worden voorgelegd : het krediet heeft

een revolving karakter.

1.3. Varianten van het discontokrediet

14(. wet discontokrediet bestaat -- verschillende variante,; de klassieke

vo-·r ;s het cedentendiscontokrediet, maar de techniek heeft zich inmiddels

uitgebreid tot versch.'lende variante,.

Volgende varianten van het discontokrediet kinner onderscheiden worden

- het cedentendiscontokrediet  (cr*dit d'escompte c*dant; Wechseld'spo-to-

kredit), cfr. nr. 141 e.v.;

- het handeisacceptdiscontokrediet (cradit d'acceptations commerciales)

voor buitenlandse handelsaccepten, cfr. nr. 299:
- het leveranciersdiscontokrediet (cradit d'escompte fournisseur;

Akzeptendiskontokredit), cfr. --, 162 e.v.;

- het promessediscontokrediet  (cr6dit  promesse:  Solawechselkredit),  cfr.

ir. '71 e.v.,

- het warrantd4sccntokrediet (cr6dit d'escompte warran'), cfr. nr. 175;

- het fabric:gekrediet (crtdit de fabrication), cfr. 201 e.v.;

- het  disconto  van  bankaccepten  (escompte  de  cradit  par  acceptation;

Akzeptdiskontokredit), cfr. -r. 251 e.v.,

- het disconto van facturen  (escompte facture)  : deze vorm wordt in de

praktijk niet toegepast;

- het disconto van handelseffecten bij de (middel)lange exper:kredieten,

cfr. nr. 303 e.v.;

- het negotiZringskrediet bij de documentaire kredieten, cfr. nr. 393;

- het disconto van handelseffecten bij bepaalde afbetalingskredieten (in

dit werkstuk niet behandeld).
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2. CEDENTENDISCONTOKREDIET (KLANTENDISCONTOKREDIET)

2.1. Begripsomschrijving

141. De verkoper die over liquide middelen wenst te beschikken, kan deze

eventueel verkrijgen door beroep te doen op het cedentendiscontokrediet,

namelijk wanneer de termijnvordering op zijn klant gematerialiseerd is door

een wissel. Het vragen van een wissel is eerder anti-commercieel, doch

in bepaalde economische sectoren gebruikelijk. Hij vraagt hem dan bij de

bevestiging van het kooporder.

De verkoper laat dan de wissel - een creditum in hoofde van de krediet-
nemer - door  de bank disconteren, zodat OP zijn balans  de  post

Handelsvorderingen door de post Liquide Middelen wordt vervangen.

De verkoper doet beroep op dit krediet

- hetzij wanneer hij uitstel van betaling moet verlenen aan zijn koper,

m.a.w. bij zwakke positie van de verkoper in de commerciale verrichtingen

of ingevolge de sectoriale geplogenheden;

- hetzij de korting, die hij zou moeten geven voor contante betaling van

zijn koper, groter is dan de kosten die hij zelf moet betalen voor het

cedentendisconto van de wisselbrief;

- hetzij wanneer hij kortstondige kredietbehoeften heeft en een geaccep-

teerde wissel  kan verkrijgen,  zelfs wanneer hij over een kaskrediet

beschikt, doch het cedentendiscontokrediet goedkoper is.

De verkoper-kredietnemer draagt normaal de hieraan verbonden kosten : hij

trekt een wissel op de koper en laat hem, indien mogelijk, door deze accep-

teren.  Uiteraard verkiest de bank een geaccepteerde wissel boven een niet-

geaccepteerde wissel, die ze maar zelden zal disconteren : er zou dan geen

cambiale druk zijn op de betrokkene, die bovendien met een overschrijving

aan de verkoper bij een andere financi#le instelling zou kunnen betalen.

Om de overdracht van een wissel mogelijk te maken, moet deze wissel aan

order van de bank opgemaakt worden, hetgeen kan verkregen worden op twee

wijzen :
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S(:HEMA VAN (.EI)EN7'1 :TDISCC)KTOKREDIET

(1) commerciele relatie

V                                                          K./C 1..

A

(2)

opdracht

binnen (3)

het disconto- disconto (4)

krediet (met provenu betaling

afgifte van (op de vervaldag)

wissel) van het nominaal bedrag

V

BV

Partiien :

V : verkoper, trekker van de wissel, kredietnemer

K : koper, acceptant van de wissel

Bv : bank van de verkooer.

Verrichtinaen :

1. commerciele relatie V-K

(levering goed/dienst van V aan K; geaccepteerde wissel van K naar V)

2. opdracht van V binnen het cedentendiscontokrediet aan BV om de wissel 00

K te disconteren

3. betaling van BV van het discontoprovenu aan V

4. betaling door K (normaal op de vervaldag) van het nominaal bedrag van de

wissel aan BV·
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1. Hetzij door endossement (x) ten titel van eigendomsoverdracht
(endossement 8 titre de transmission en propriat6).  Het gaat hierbij om

een fiduciaire eigendom, want  het  is eigendomsoverdracht tot

zekerheid - fiducia cum creditore - voor de terugbetaling van de
gedane lening. (x) Endossement kan ook gebeuren ten titel van

inpandgeving (8 titre pignoratif) of voor het incasso ervan
ten titel van volmacht (d titre de procuration).

2. Hetzij door het direct opstellen van de wissel aan order van de bank. De

banken stellen hun clianten voorgedrukte wissels aan order van de bank

ter beschikking, zodat de tweede formule m66r gebruikelijk werd dan de
eerste.

Het (opgenomen) cedentendiscontokrediet is geen vermogensbron, maar wel een

tegeldemakingstechniek,  waardoor  op  de  balans  van  de  kredietnemer  de

cyclische  post Handelsvorderingen (ten dele) gemobiliseerd  wordt.

(Verschuiving van een bepaald bedrag van Handetsvorderin gen naar

Liquide Middeten, afgezien van de kosten verbonden aan de verrichting).

De kredietnemer  is niet verplicht alle wissels ter discontering aan te
bieden, zodat hij hiervoor slechts interesse heeft voor zover zijn liquidi-

teit onvoldoende is of dreigt te worden en deze kredietvorm het voordeligst
is. Hier geldt dus niet het globaliteitsprincipe : dit principe vergt

dat alle schuldvorderingen op termijn aan de bank voor overdracht aangebo-
den worden. (Het geldt wel bij factoring, waarbij alle schuldvorderingen
aan de factor moeten aangeboden worden).

2.2. Technisch verloop

2.2.1. Onderzoek van de bank

142. De bank beoordeelt de financiale en de economische aspecten van de

verrichting :

- ze onderzoekt de kwaliteit van de betrokkene;  indien deze haar geen

voldoende vertrouwen inboezemt, kan ze het disconto van een wissel weige-

ren;  ze houdt hierbij ook rekening met de opvangmogelijkheid van de

cedent inzake onbetaalde wissels;

- ze onderzoekt of de cedent het goed zelf reeds heeft betaald,  of de

trekker en de betrokkene beroepshalve met elkaar samenwerken, of de gele-

verde hoeveelheid normaal  gedurende het betalingsuitstel  kan verkocht

worden en/of dit uitstel aan de sectoriale gewoonten beantwoordt : een t&
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lang betalingsuitstel, waardoor de betrokkene t& vroeg over de opbrengst

van het betaalde goed zou beschikken, zou kunnen leiden tot de meermalige

financiering van 661 tepaald goed.

2.2.2 Om„ang Yan het krediet

143. Bij het cedentendiscontokred'et moet de omvang bepaald worden in func-

tie van de zakenom:et en van de thesauriebehoeften van de cedent.

Voorbeeld :

Bij een maandomzet van F 500.000 beteal: 25 % cash, 10 % op 30 dagen einde

maand, 25 % op 60 dagen einde maand en 40 % op 90 dagen einde maand.

Betal,ng   op 60 dagen einde maand betekent   dus   voor   een   verpoop   op   5
februari een beta"79 op 30 a2741 en n-et op 5 april : or safr te z.jn wor-

den 90 dagen voorzien.

Hieru t volgt dat volgende bedragen aangehouden moeten worden :

- voor een omzet van 10 % op 30 dagen einde maand :

F 50.000 x 2=F 100.000

- voor een omzet van 25 2 op 60 dager einde maand

F 125.000 x 3=F 375.000

- voor een omzet van 40 % op 90 dagen einde maand

F 200.000 .4-F 800.000.

De d-scontoljn dient dus te bedragen

F 100.000 + F 375.000 + F 800.000 = F 1.275.000

(eventueel afgerond tot F 1.300.000).

2.2  .3        0„e r·m a k i'n    v a n    d E,    w i s s r,1

144. De kredietnemer vraagt het /4:cont: door m.ddel van een bo-de-el waar-

mee hij zijn wissel(s) aan de bank overmaakt. Door de overdracht van de

wissel aan de disconterende bank verkrijgt hij de di recte betaling van het

discontoprovenu, d.i. het wisselbedrag, verminderd met de agio's inclusief

de kosten, m.a.w. de actuele waa-de van de wissel.  Hierbij boekt de bank

het wisselbedrag in haar rekening Wissets en het discontoprovenu in de

rekening-courant van haar kredietnemer.

Ze zal de wissel zelf innen of via een andere bank laten incasseren. Hij

wordt gewoonlijk gegeven aan hem, die de wissel betaald heeft.
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2.2.4. Boeking bij niet-betating

145. Normaal wordt de wissel op de vervaldag betaald door de betrokkene en

dan verdwijnt hij uit de bankrekening Wissels. Soms is hij onbetaald op

de vervaldag ... Dan kan de bank, overeenkomstig het cambiaal recht en

overeenkomstig de - in het Algemeen Kredietreglement vastgelegde -

kredietvoorwaarden,  haar regres tegen de kredietnemer-trekker uitoefenen

door diens rekening te debiteren;  de eigendomsoverdracht van de wissel

sluit dit regres geenszins uit.

Indien die rekening voldoende gedekt is, dan is er geen probleem : ze wordt

voor het wisselbedrag (plus kosten) gedebiteerd. Maar de boeking van dit

bedrag geldt als betaling door schuldvergelijking, zodat de bank geen eige-

naar van de wissel meer is (Arr. Cass. fr. com. - 3.11.88 - Banque 89,

pp. 99-100).

Indien echter de rekening van de trekker niet of onvoldoende gedekt is, kan

de bank, om haar cambiaal regres tegen de trekker, de betrokkene, de even-

tuele avalgevers en de eventuele endossanten te behouden, de wissel over-

boeken naar een speciale rekening Onbetaaide wissels. (Cfr. nr. 80).

In de praktijk wordt de wissel gewoonlijk na 14 dagen opnieuw aangeboden en

eventueel geprotesteerd.  De voormelde speciale rekening wordt maar vergoed

met de wettelijke intrest, en die is meestal lager dan de contractuele. In

verband daarmee bepaalt de bank in haar algemeen kredietreglement dat de

contractuele rente verhoogd wordt met een bepaald percentage (b.v. 2 %).

Indien het  incasso er hopeloos uitziet,  wordt de rekening-courant  toch

gedebiteerd.

2.2.5. Kredietonwaardigheid van de betrokkene

146.  Indien de betrokkene van een gedisconteerde wissel failliet gaat of

een aanvraag tot gerechtelijk of minnelijk akkoord indient, mag (maar moet

niet !) de bank de wissel onmiddellijk tegenboeken in de rekening-courant

van de kredietnemer zonder de vervaldag af te wachten.
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2.2.6. Wissetprotest

147. De wet bepaalt dat de wanbetaling van de wissel door het opmaken van
een wisselprotest door  de  gerechtsdeurwaarder  of  de postbode moet

vaststaan,  opdat  de  bank  haar  regres  tegenover  haar  kredietnemer  (de

trekker) en alle eventuele andere intervenidnten zou kunnen uitoefenen.

De bank die een incasso-opdracht vervult,  heeft de verplichting om alle

intervenianten van de wissel op de hoogte te stellen van niet-betaling bin-

nen  de wettelijke voorziene  tijdspanne  (overeenkomstig  art.  45  van de

wisselwet). Ze kan zich laten vrijstellen van deze verplichting, door te

verwijzen naar haar Algemeen Krediet regieme,tt: waartoe de kredietnemer

toetreed:, of door de cedent van de wissel een dispensatieovereenkomst te

laten tekenen.

Niettegenstaande deze maatregel laat de bank de onbetaalde handelseffecten

toch protesteren om op de betrokkene cambiale druk te kunnen uitoefenen -

want anders zou haar risico verhogen - en om de rechten van de trekker te

vrijwaren, tenzij de trekker instructies gaf b j Fiet-betaling deze han-

delseffecten niet te laten protesteren.

2.2.7. Domiriliuring run de wissel

148. Door de domiciliaring wordt de wisse' op eep andere plaats betaalbaar

gesteld dan de woonplaats van de betrokkene: die plaats is gewoonlijk (maar

niet noodzakelijk) in dezelfde gemeente, en wel bij een bank. De domici-

liewissel is dan niet alleen betaalbaar lii,j een bank, maar ook door· de

bank, doch de bank bij dewelke de wissel gedomicilieerd is, moet de beta-

ling afhankelijk stellen van het voorafgaand akkoord vanwege de betrokkene.

Daarom  laten banken door hun clianten-betrokkenen een (liefst  algemene)

domicili6ringsopdracht voor alle handelswissels tekenen. (cfr. terzake Arr.

Cass. fr. civ. - 8.6.82 - met noot L. Martin - Banque 83, pp. 99-102.

Indien de gedomicilieerde bank aa. de houder te goeder trouw de gedomici-
lieerde wisselbrief betaalt,  schept ze ten aanzien van deze laatste het

vermoeden dat ze als lasthebber van de betrokkene optreedt, ook al zou ze

dit  niet  of  niet  meer  zijn  -  cfr.  Hof  van  Beroep  te  Antwerpen  -

21.3.84 -R.W. 84-85, pp. 1653-1655).

De banken laten op hun gedrukte wisselformulieren ruimte voor deze domici-

li*ring; ofwel de bank ofwel, bij de acceptatie, de betrokkene vult die

ruimte in.
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Voor de buitenlandse handelsaccepten (cfr. nr. 299) wordt de

rente berekend
- voor niet-gecertificeerde handelsaccepten OP basis van de

discontobasisrentevoet plus marge (zoals in in het bin-

nentands verkeer),

- voor gecertificeerde handelsaccepten op basis van de nego-

tidringsrente- voet (die geldt voor bankaccepten), verhoogd
met een endossementsprovisie (van 1,25 %)

De wissels worden herdisconteerbaar (N.Ned. discontabel) genoemd,

wanneer de N.B.B. bereid is aan de gunstige voorwaarden te herdisconteren

(binnen het herdiscontoplafond per bank).

Ze moeten hiervoor aan bepaalde voorwaarden voldoen, waarvan de voornaamste

zijn:

1. ze moeten betrekking hebben op een bepaalde handelsverrichting (incl. de

kopen en verkopen van landbouwers voor hun bedrijf);

2. de uitgiftedatum moet zijn uiterlijk einde van de maand, volgend op deze

waarin de factuur werd opgemaakt;

3. ze  moeten  principieel  drie  solvabele  handtekeningen dragen  (normaal

trekker, betrokkene en verdisconterende bank);

Overeenkomstig art. 19 lid 2 van haar statuten, kan de

N.B.B. ook handelseffecten met twee handtekeningen her·diScott

teren (hiervoor is het accoord van de Minister van Financidn

vereist) Dit geldt thans voor het herdisconto van bankac-

cepten.

(Indien een van de betrokken partijen ZOU failliet gaan,

moet de - normaal bij het H.W.I. gemobiliseerde wissel

onmiddellijk door de bank teruggevraagd worden; in principe

ook bij vervroegde betating van de wissel . .):
4. de (nog resterende) looptijd mag principieel niet meer daii

120 dagen bedragen.

In de praktijk wordt dit handelspapier meestal bij het H.W.I.

en soms bij de N.B.B. - gemobiliseerd Inzake herdiscontovoor

waarden moet een onderscheid gemaakt worden tussen het bankwaar

dig (Fr. bancable) en het niet-bankwaardig handelspapier.

Bankwaardig is het hogervermeld - zogenaamd herdisconteerbaar -

handelspapier, dat voldoet aan de voorwaarden van de N.B.B. (kwalitatieve

vereiste) en bovendien aangerekend wordt  op  de  herdiscontoplafonds

(kwantitatieve vereiste).
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2.3. Speciale gevallen

2.3.1  Forfaitdisconto

149. Bij uitzondering disconteert de bank ook wissels zonder regres op de

trekker - gekend als forfaitdisconto (escompte a forfait) - zodat

alleen de betrokkene en zijn eventuele avalgever(s)  kunnen aangesproken

worden en de bank hier een verzekeringsfunctie vervult, waarvoor ze een

delcredereprovisie aanrekent.

In de praktijk is het forfaitdisconto alleen courant bij de parabancaire

kredietvorm afbetatingskredieten en bij het forfaitdisconto bij de

(middel)lange export (cfr. nr. 334 e.v.).

2.3.2  Financifle wissels

150. Financijle wissels (cfr. supra nr. 87) - in de praktijk zeldzaam -

kunnen ook gedisconteerd worden, doch hiervoor bestaat geen institutionele

mobiliseerbaarheid; bovendien zijn de discontorentetarieven niet dezelfde

als bij handelswissels, behalve voor de financiale wissels die de banken

soms bij de di recte kredietverlening aan het buitenland bij de middellange

en lange export gebruiken (cfr. nr. 323).

2.4. Voorwaarden

151. De kosten omvatten in het algemeen 4 elementen : de discontorente

(tauy d'escompte),  de  proz,isie per borderel (commission par bordereau),
de incassokosten (frais d'encaissement) en een discontorechl (droit
d'escompte) per handelseffect.

Bij uitzondering wordt een delcredereprovisie (commission de ducroire)

bij forfaitdisconto aangerekend.

2.4.1. Discontorente

152. De discontorente wordt naar binnen berekend (dus afgetrokken van

het wisselbedrag) en op voorhand betaald; ze is in functie van de looptijd

van de wissel  (verhoogd eventueel met enkele dagen voor incasso), en dit

thans op basis van een zwevende discontorentevoet, door iedere bank
afzonderlijk bepaald, die verhoogd wordt met 0,5 % tot 1,5 %.
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Niet-bankwaardig is het papier dat kwalitatief (bovenvermelde vier voor-

waarden) en/of kwantitatief  (aanrekening op het herdiscontoplafond) niet

aan de vereisten voldoet : het herdisconto gebeurt tegen minder gunstige

voorwaarden.

Er dient wel opgemerkt te worden dat het herdisconteerbaar gedomici

lieerd papier gewoonlijk aan een gunstigere rentevoet (0,25 % of 0,50 %

lager) gedisconteerd wordt dan het papier zonder die kenmerken.

In de uitzonderlijke periode van kredietbeperking kan het

echter gebeuren dat de banken over zoveet papier beschikken dat

ze inzake rentetarieven geen onderscheid maken tussen herdiscon-
teerbaar en niet-herdisconteerbaar papier.

2.4.2. Provisie

153. Een provisie wordt op de wisselbedragen per borderel berekend : ze

bedraagt gewoonlijk 1/2 °/ tot 1,25 °/00.   Dit forfaitair kostenelement00

is dus onafhankelijk van de looptijd van de aangeboden wissel.  Deze provi-

sie is een vergoeding voor de verhandelingskosten,  het onderzoek van de

kredietwaardigheid van de betrokkenen en het administratief werk.

2.4.3. Incassokosten

154. Bovendien wordt als incassokosten een vast bedrag per wissel

aangerekend.

2.4.4. Discontorecht

155. Een discontorecht per wissel wordt aangerekend.

2.5. Beoordeling

2.5.1. Standpunt van de kredietnemer

156. Het cedentendiscontokrediet is weliswaar theoretisch van kortlopende

aard, maar in feite behoudt de kredietnemer deze financieringsmogelijkheid

op een vrij permanente wijze.
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Voor de kredietnemer biedt het voordelen

- het mobiliseert schuldvorderingen op klanten en bezorgt hem hierdoor

liquide middelen;

- het gebruik ervan is facultatief, zodat hij het slechts zal gebruiken

bij effectief of kortstondig verwacht gebrek aan liquide middelen;

- het is een doorgaans betrekkelijk goedkoop krediet : de rentevoet ligt

lager dan deze van het kaskrediet.

Er zijn voor hem ook nadelen aan verbonden :

- De discontokosten lopen voor de volledige looptijd van de wissel, zodat

agio's betaald worden, zelfs indien inmiddels de stand van de rekening de

terugbetaling van het wisselbedrag mogelijk maakt. De rente ligt vast

voor de volledige looptijd op het ogenblik van het disconto; weliswaar

worden in het geval van vervroegde terugbetaling de intresten pro rata

temporis vergoed, doch de provisie (voor de borderelkosten) blijft ver-

worven door de bank; bovendien dient voor het intrekken van een wissel

wel een forfaitaire provisie (ad F 250,-) betaald.

- Aan iedere verrichting met een wissel zijn vaste kosten verbonden, zodat

het gebruik van wissels met een laag bedrag vrij duur uitvalt (onder de

F 50.000,- is het gebruik niet interessant).

- De  intrest dient op voorhand betaald te worden, waardoor bij gelijke

looptijd de re5le kostprijs ervan duurder wordt.

- De wissel kan op de vervaldag - meestal onverwachts - onbetaald zijn,

zodat de thesaurieplanning gestoord wordt.

Soms gebeurt het dat de bank een deel van de discontoprovenu - d.w.z. 2 %

of 5% - inhoudt voor een te vormen zekerheid, hetgeen de kostprijs van het

disconto verhoogt.

Wanneer de debiteur van een koop (of van een dienstprestatie) niet tijdig

betaalt,  kan  de  verkoper  hem  een  wissel  vragen  uit  liquiditeits-  en

zekerheidsoverwegingen.

2.3.2.    S t a r i d p u n t    \ 'a n    d e    b a n k

157. De bank moet bij deze kredietvorm bijzonder letten op haar liquidi

teit en vooral op haar risico.
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2.5.2.1. Liquiditeit

158. Het cedentendiscontokrediet  is een vrij Ziquide krediet  :

- Het is self-liquidating : op de vervaldag wordt normaal het nominaal
bedrag van de wissel door de betrokkene aan haar terugbetaald; het kre-

diet loopt normaal parallel met een handelsverrichting.

- Het is een gemakkelijk mobiliseerbaar krediet : door het herdisconto

en rekening houdend met eventuele kwantitatieve of kwalitatieve

beperkingen kan de bank bij thesauriekrapte de wissels laten herdiscon-

teren (bij het H.W.I. en - minder gebruikelijk - bij de N.B.B.).

2.5.2.2. Risico

159. Het cedentendiscontokrediet  is  ook een vrij veilig krediet.
- Het is in zekere mate self-securing : daar de bank door het disconto

van de wissel fiduciaire eigenares van de wissel is geworden en aldus de

voorrechten ervan verworven heeft,  kan  ze  voor de betaling  cambiaal  de
betrokkene,  de trekker,  alsmede eventuele endossanten en avalgever(s)

aanspreken - deze partijen zijn gewoonlijk alle op de wissel vermeld -,

wat een zekerder en stipter betaling waarborgt.  Weliswaar cumuleren zich

de beperkte 'risico's, genomen bij de individuele wissels, ingevolge het

revolving karakter van het krediet; niettemin wordt het als een tweede-

rangsrisico beschouwd.

In geval van forfaitdisconto is deze kredietvorm uiteraard minder

veilig, want dan kan slechts de betrokkene door de bank aangesproken

worden : het gaat dan om een eersterangsrisico.

- Hierbij mag niet vergeten worden dat de bank het meest belang hecht aan

de kredietwaardigheid van de trekker-kredietnemer, die, bij wanbetaling

van de wissel door de betrokkene,  de eerste is die de gedisconteerde

wissel moet terugbetalen.

- De bank verkiest dat de wissels over een vrij groot aantal debiteuren

gespreid zijn (doch met niet  al   te kleine bedragen) - papier

diversifi6 - liefst in verschillende economische sectoren.

-  Een   nadee 1   voor   de   bank   1 igt   in   het   feit   dat   het   gaat   om   een   ter-

mijnkrediet, dat niet zo vlug kan opgeaist worden.

- Bij  wisseltrekkingen tussen leden van 66nzelfde economische groep

(famitiewissels) is het risico hoger, daar de commerciale onderbouw van

de wisseltrekking niet zo vanzelfsprekend is.
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- Indien een wissel riskanter dan normaal  is, dient de bank des te meer

zekerheden buiten de discontoverrichting te verlangen.

- De wissels worden, inzake wanbetaling en verlenging, op een dubbele wijze

gevolgd : in hoofde van het obligo van de cedent en in hoofde van het
obligo per betrokkene.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het kredietrisico voor de bank niet

verdwijnt door zelf de wissel  - meestal bij het H.W.I.  - te laten her-

disconteren : als endossant blijft ze aansprakelijk.

Wanneer een kredietnemer in overdisponering is, kan de bank hem eventueel

verzoeken te pogen voor het bedrag in rood wissels te bekomen, zodat het

een tweederangsrisico wordt.

2.6. Voorbeeld

160. De firma L. levert goederen aan firma D. betaalbaar ra 60 dagen vanaf

levering : ze krijgt Kiervoor een geaccepteerde wissel.

Wissel  gedomicilieerd  bij  een  bank;  bedrag  F  1.500.000;  uitgiftedatum

20.05.90; disconto door de bank 13.06.90; vervaldag 20.08.90.

Rentevoet 14,50 % +3 tariefdagen (71 dagen).

De berekening gebeurt op basis van 360 dagen per jaar.

De cliont ontvangt F 1.500.000

- F 42.896 discontorente  14,50 %, nl. 1,25 %

boven de zwevende discontovoet

(thans 13:25 % p.a.)

- F 1.500 provisie : 1 ° '0o op het brutobedrag

van de afgiftebordereller
- F 70 incassokosten

- F        25         (minimum)discontorecht

F 1.455.529
===========

Het nominaal  bedrag van de wissel wordt  in de rekening gecrediteerd en

anderzijds - uiteraard met dezelfde valuta - wordt de rekening belast met

rente en kosten.



114

2.7. Rechtspraak

161. Cour d'Appel de Bruxelles - 20.9.83 (bevestigt vonnis van Tribunal de
Commerce  de  Nivelles - 24.10.80)  -  S.G.S.  c/ faillite Deville et

Sablon -R.D.C. 85, pp. 549-551.

Degene die een ruiterijwissel door de bank heeft laten disconteren, kan
zijn eigen goede trouw niet inroepen om zijn cambiale verbintenis niet na

te komen.  Men kan de bank ook niet verwijten een wissel te disconteren van

de kredietnemer die weliswaar in een precaire toestand verkeert, maar die
nog over voldoende speelruimte op zijn cedentendiscontokrediet beschikt.

3. LEVERANCIERSDISCONTOKREDIET

3.1. Omschrijving van het begrip

162. De koper die over geen voldoende liquide middelen beschikt of de voor-

handene daartoe niet wenst te gebruiken, kan toch de verkoper contant beta-

len, indien de bank hem het leveranciersdisconto voor een wissel verleent

en de verkoper met het gebruik ervan akkoord gaat. Op de vervaldag van de
wissel moet de koper dan dat debitum aan de bank terugbetalen.
De koper kan beroep doen op dat krediet

- hetzij wanneer de verkoper contante betaling van zijn factuur wenst, doch

niet bereid is zelf de discontokosten van een wissel te dragen;

- hetzij  hij  zelf  weliswaar  betalingsuitstel  heeft,  doch  bij  contante

betaling vanwege de leverancier een korting krijgt die groter is dan de

financieringskosten van dat krediet.

Daar bij  het  leveranciersdisconto de betrokkene de  initiatiefnemer  is,

creeert en accepteert hij de wissel voor het factuurbedrag van de geleverde

goederen of diensten.  Hij stuurt dan die wissel naar zijn leverancier, die
hem dan als trekker tekent.

De leverancier geeft de wissel af aan de bank die hem disconteert.  De kre-

dietverlenende bank betaalt  het  nominaal  bedrag van de wissel  aan de

verkoper-trekker en debiteert de rekening van de kredietnemer, de koper-

betrokkene, voor de agio's inclusief de kosten die aan de verrichting ver-

bonden zijn.
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SCHEMA VAN HET LEVERANCIERSKREDIET

V .-1 r K
(1) commerci le relatie

.

aanvraag tot
disconto
(2b)

opdracht tot
discontotoelating E (4)

binnen het (2a) S debet van het
nominaal

disc:ontokrediet nominaal bedrag
bedrag (3a)

(met afgifte 6     (op de vervaldag)

van wissel)        

i
ro

r

B
K

Partijen

V : verkoper, trekker van de wissel

K : koper, acceptant van de wissel, kredietnemer

BK : bank van de koper.

Verrichtingen

(1) commerciale relatie K-V

(koop van goed door K bij V; gea::cepteerde wissel van K naar V)

(2) (2a) opdracht tot discontotoelating binnen het leverancierskrediet

(2b) aanvraag tot disconto in brief gehecht aan wissel

(3) (3a) betaling van het nominaal bedrag aan V

(3b) debet van agio's aan K

(4) debet (op de vervaldag) van het nominaal bedrag aan K door BK·
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Terwijl het cedentendiscontokrediet aan de trekker van de wissel
wordt toegestaan en de betrokkene niet noodzakelijk cliant is van de kre-

dietverlenende bank,  wordt  het  leveranciersdiscontokrediet  aan de

betrokkene van de wissel toegestaan en is de trekker niet noodzakelijker-
wijze cli*nt van de bank. Dit soort wissel is uiteraard geaccepteerd en

bij de bank gedomicilieerd.  De wisselbedragen zijn hier meestal groter dan

bij  het cedentendisconto. Ook hier let de bank op het obligo van de

kredietnemer-betrokkene en het obligo per leverancier.

Het (opgenomen) leverancierdiscontokrediet  is een vermogensbron -

onderdeel van de passiefpost Kredietinstellingen - die op de balans van

de  kredietnemer een andere passiefpost Te betalen wissel s vervangt.

Tegenhanger van die post op de actiefzijde van is - tenminste in het

begin  - de post Voorraden (aangekochte goederen) .

3.2. Speciaal formulier van wisselbrief

163. Er wordt een speciaal formulier van wisselbrief gebruikt, bestaande

uit drie delen (al naar gelang de bank zijn er 4 of 6 bladen, doch slechts

3 zijn essentieel).

Deel 1 : is de eigenlijke wissel, waarbij op de keerzijde de fiscale zegels

en de endossementen aangebracht worden

Deel 2 : is een bericht dat de betrokkene direct aan zijn bank stuurt en

waarin hij

- mededeelt dat de wissel geaccepteerd is,

- vraagt de wissel op zijn kosten te disconteren,

- verzoekt het nominale bedrag aan de trekker over te maken,

- opdracht geeft de wissel op de vervaldag te betalen door het

debet van zijn rekening

Deel 3 : is een brief, die de trekker - samen met deel 1 - aan de bank

stuurt met verzoek hem het nominale bedrag uit te betalen. Deze

brief blijft aan de wissel gehecht. De trekker bevestigt dat de

financiale toestand van de betrokkene hem volkomen bekend is en

erkent het cambiaal regres dat de bank op hem heeft, in geval van

wanbetaling vanwege de betrokkene.
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3.3. Voorwaarden

164. De kosten en de mogelijkheden tot mobilisering zijn dezelfde als
bij het cedentendiscontokrediet.

3.4. Beoordeling

3.4.1. Standpunt van de kredietnemer

165. Voor de kredietnemer biedt het leveranciersdiscontokrediet dezelfde
voordelen als het cedentendiscontokrediet : facultatief  gebruik  en

betrekkelijk lage kosten.

Er is ook een nadeel : de kredietopneming gebeurt voor de volledige loop-
tijd van de wissel.

3 1.2 St.andpunt van de Zererancier frekker

166. De leverancier, trekker van de wissel, wordt weliswaar contant

betaald, doch principieel gebeurt dit ouder gebruikelijk voorbeht)ltd.

Immers indien de betrokkene-kredietnemer op de vervaldag niet betaalt, kan

de bank op basis van de wisseltrekking betaling - dus terugbetaling - eisen
van de leverancier-trekker.

Wanneer  de  leverancier-trekker  een  sterke  positie  heeft  tegenover  de

debiteur - bij monopolie of bij verkopersmarkt - kan hij eventueel als

vcorwaarde stellen dat de bank van de betrokkene afstand doet van haar

regres tegenover hem, zodat hij niet kan aangesproken worden ingeval van

wanbetaling vanwege de betrokkene. Indien de bank daartoe bereid is. dan

geeft ze haar  aval  voor  de  betrokkene  en  verlangt  ze  hiervoor  een

vergoeding, wat de kostprijs van het krediet verhoogt; voor de avalprovisie

wordt gewoonlijk 3/8 % op een bedrag tot F 500.000 en van 1/4 % erboven

aangerekend.
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3.4.3. Standpunt van de bank

167. Het krediet biedt voordelen voor de bank :

- inzake Ziquiditeit is het een self-Ziquidating en een gemakketijk

mobiliseerbaar krediet,

- inzake risico is het principieel veiliger dan een kaskrediet, want het

is in zekere mate self-securing wegens de cambiale druk en het cambiale

regres tegenover de verschillende partijen, die eraan verbonden zijn. De

acceptatie door de betrokkene sluit alle betwisting uit, terwijl de domi-

ciliaring het incasso vergemakkelijkt;  het gaat dus om een krediet met

een tweederangsrisico.  Het risico is normaal wel iets groter dan bij het

cedentendiscontokrediet, daar de aankoop en niet de verkoop gefinancierd

wordt.

- inzake kostprijs is deze kredietvorm goedkoop en liquide dank zij de
gunstige mobiliseringsmogelijkheden (hoofdzakelijk bij het H.W.I.).

Er zijn nochtans  voor  de  bank  wel  nade 1 e n aan verbonden  :

- het is een termijnkrediet, zodat het niet zo vlug kan opgedist worden als

een kaskrediet;

- het kan voor de bank in bepaalde omstandigheden psychologisch moeilijk

zijn om de leverancier-trekker (dikwijls een belangrijke cliant) aan te

spreken en hem hierdoor tot vijand te maken, want niettegenstaande alle

voorzorgen vanwege de bank (zoals het tekenen van deel 3 van de speciale

wisselbrief), gebeurt het dat de leverancier zich inzake zijn aansprake-

lijkheid als trekker niet of niet voldoende bewust is;

- de bank mag deontologisch dit krediet (met cambiaal regres op de trekker)

aan de betrokkene slechts toestaan voor zover de financiale toestand van

deze laatste dit verantwoordt.

- de leverancier kan zijn akkoord eventueel slechts geven onder voorwaarde

van de (hogervermelde) afstand van regres, zodat de bank van de betrokke-

ne voor wie ze avaleert, hierdoor haar regres tegenover de leverancier

verliest  (ze verschijnt  hierdoor op de wissel  met  twee kwaliteiten :

enerzijds  als  nemer  of  houder  en  dus  begunstigde,  anderzijds  als

avalgeefster ten gunste van de betrokkene); wegens het hogervermeld ter-

mijnkarakter kan het in dit opzicht zelfs riskanter zijn dan het kaskre-

diet en is dan duidelijk een kredietvorm met een eersterangsrisico.
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3.4.4. Opmerkingen

168.  1.  Het  leveranciersdiscontokrediet  ligt dikwijls aan de basis van

geschillen,  waarbij dan de bank  terecht of ten onrechte rechtsmisbruik

wordt verweten.

De meeste gerechtelijk uitspraken terzake houden verband met de aansprake-

lijkheid van de kredietverlenende bank (cfr. nr. 170).

2.  Franse variant  :  de Fransen hebben deze kredietvorm van de Belgen

overgenomen in een variant escompte indirect.

3.5. Voorbeeld van leveranciersdisconto zonder regres op de trekker

169. De Suikerfabriek S levert suiker aan de Confituurfabriek C tegen con-

tante betaling. S aanvaardt een leverancierswissel te trekken. C vraagt

haar bank het aval op die wissel  - binnen haar kredietlijnen - en het

disconto van deze wissel. Met het discontoprovenu wordt S contant betaald;

C zal de bank dienen te betalen na verloop van de wisseltermijn.

3.6. Rechtspraak

170. De aansprakelijkhe:d van de kredietverlenende bank is bij het leveran-

ciersdiscontokrediet bijzonder delicaat, daar ze misbruik zou kunnen maken

van het cambiaal regres tegen de trekker en derwijze haar eigen schuldvor-

dering tegen de kredietnemer zou kunnen verminderen.

Er bestaat terzake een omvangrijke rechtspraak; ze wordt o.a. onderzocht in

een studie van A. Zenner en L.M. Henrion (J. T.  84, pp. 469-48d), waarin 23
gevallen onderzocht worden.

Sindsdien zijn er nog talrijke andere gevallen :

- Cour d'Appel de Mons - 4.5.83 - Banque Sud Belge (/ De Laender - R.D.C.

85, pp. 551-553.

- Tribunal de Commerce de Bruxelles - 29.9.83 - A.T.A.B./S.G.B. - R.D.C.

85, pp. 554-557.

- Rechtbank van Koophandel te Brussel - 9.3.84 - Cr6dit ganaral t/ Johns

Manville Belgium - met noot - T.B.H. 85, pp. 557-560.

- Rechtbank van Koophandel te Brussel - 5.6.85 - Bank X t/ P.V.B.A. Behets

de Zonen, Bank Fin. 85/7, pp. 25-27.
- Cour d'Appel de Bruxelles - 27.9.85 - Kosam c/ Kredietbank - R.D.C. 86,

pp. 644-645.
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- Cour d'Appel de Bruxelles - 22.11.85 - Banque (/ non-banque - Rer.

Banque 86/6, met noot M. Regout-Masson.
- Hof van Beroep te Brussel - 3.2.86 - Interson t/ Paribas - T.B.H. 87,

pp. 788-792.

- Hof van Beroep te Gent - 17.2.86 - Transports Vervaecke t/ Manufacturers

Hanover  Bank   -   T. B.H.    87, pp. 792-794.

- Cour d'Appel de Bruxelles - 14.3.86 - Demy c/ S.G.B.  - R.D.C.  87,
pp. 794-796.

- Hof van Beroep te Antwerpen - 16.4.86 - Euro-Mat c/ Cr6dit du Nord Belge

- T.B.H. 87/12, pp. 796-798.

- Rechtbank van Koophandel te Oudenaarde - 9.9.86 - Kredietbank t/ Noterman

- T.B.H. 87, pp. 700-705.

- Tribunal de Commerce de Bruxelles - Banque Commerciale de Bruxelles c/

Kredietbank - 19.11.86 - R.D.C. 87, pp. 786-788.

- Tribunal de Commerce de Bruxelles - 25.9.86 - S.G.B. c/ Utema-Travhydro,

met noot J. Logie - J.T. 87, pp. 234-238.

- Tribunal de Commerce de Charleroi - 22.10.86 - B.B.L. c/ ACS Plastique
Industriels, met noot - R.D.C. 87, pp. 798-802.

- Tribunal  de Commerce de Gand -  Kredietbank  c/  La  Lokeroise  -

2.12.87 -J.T, 89, pp. 238-240.

- Hof van Beroep te Gent - 16.3.88 - Alno t/ Kredietbank - T.B.H. 90, pp.
79-81.

- Tribunal de Commerce de Bruxelles - 31.8.88 -  Graindorge c/ Manufactures

Hanover Bank + 8.8.L., R.D.C. 90, pp. 81-84.

4. PROMESSEDISCONTOKREDIET

4.1. Begripsomschrijving

171. De bank kan de promesse (meestal tegenover haar aangegaan) disconte-

ren : hierbij wordt het disconto-provenu ervan ter beschikking van de kre-

dietnemer gesteld. Dit  gebeurt  meestal  via  het  crediteren  van  een

rekening-courant, doch het kan eveneens via een kasuitbetaling.

Het (opgenomen) promessediscontokrediet is een vermogensbron.

Het staat inzake gebruik dicht bij het kaskrediet : de aanwending van het

discontoprovenu  van de promesse kan polyvalent, weliswaar  met een tijds-
beperking, of specifiek zijn. In feite is de grens tussen een polyvalent

of een specifiek gebruik niet steeds scherp te trekken, want er bestaat
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geen juridische band tussen het krediet en de aanwending;  de bank zal

zoveel mogelijk een realistische vervaldag nastreven.

Deze  kredietvorm  wordt  toegepast  om  specifieke  kortlopende  financi6le

behoeften te bevredigen :

1. als seizoenkrediet : de terugbetaling gebeurt niet door regelmatige

maar door eenmalige inkomsten; voorbeeld : een promessekrediet verleend

aan een landbouwer voor de aankoop van zaden of van jonge dieren, dat

terugbetaald wordt bij de oogst (cr6dit de campagne) of bij slachting

van de vetgemeste dieren (cr*dit d'embouche); ander voorbeeld : een pro-

messe wordt gedisconteerd voor een speelgoedwinkelier,  om de periode

tussen aankoop en verkoop te financieren; zoals reeds eerder (sub nr.

133) werd gezegd wordt het seizoenkrediet ook toegestaan in de vorm van

een tijdelijk kaskrediet, m.a.w. zonder het gebruik van een promesse.

2. voor de financiering van tijdelijke roorraden : het gaat hierbij
dus niet om de financiering van een commerciale schuld, maar van het

produktieproces.

Hierbij wordt meestal aan promesse, soms ook worden verscheidene promessen

gebruikt; het gebeurt ook dat een promesse op de vervaldag ten dele betaald

en voor het restbedrag verlengd wordt.

In  de  Angelsaksische  landen,  waar  het  kaskrediet  onbekend  is,  wordt

uitsluitend met orderbriefjes gewerkt; op de actiefzijde van de bankre-
kening moet bovendien een zeker percentage (zowat 20 %) als Sal)pOr·t.Eng of

compensating balances gelaten worden, hetgeen het krediet uiteraard
duurder maakt.

4.2. Voorwaarden

172. De hier toegepaste discontorente is normaal gelijk of ligt hoger dan

de debetintrest, aangerekend bij het kaskrediet, ze is dus niet de zwe
vende discontorente voor de andere binnenlandse discontokredieten. Hier

wordt geen discontorecht   maar   wel   een pro;,isie aangerekend. Op het

orderbriefje zijn fiscale zegels vereist (0,50 °/o0).

Gewoonlijk bepaalt de kredietopeningsbrief dat de rentevoet op de onbe-

taalde promesse met 0,50 % verhoogd wordt vanaf de vervaldag.
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4.3. Beoordeling

4.3.1. Standpunt van de kredietnemer

173. Het promessediscontokrediet heeft niet de soepelheid van het kaskre-

diet  inzake  gebruik :  het  opgenomen  bedrag  geldt  voor  de  volledige

looptijd. Er wordt dus discontorente betaald voor die gehele loop-
tijd, zelfs indien het gehele bedrag niet gebruikt wordt. Bovendien rest
er de cambiale druk op de kredietnemer om stipt terug te betalen.

4.3.2. Standpunt van de bank

174. De bank heeft het cambiaal regresrecht inclusief de mogelijkheid de
onbetaalde promesse te laten protesteren tegen de schuldenaar-ondertekenaar

en  tegen  de  eventuele  avalgever(s)  van  de promesse. Daar er hier

gewoonlijk minder handtekeningen zijn dan op de wissel, biedt dit krediet

dus minder zekerheid aan de bank dan de wisseldiscontokredieten.

De promesse kan eventueel door de bank (bij het H.W.I.) gemobiliseerd wor-
den.

5. WARRANTDISCONTOKREDIET

175. De warrants (cfr. nr. 90 en nr. 115) die betrekking hebben op de

inlandse of ingevoerde goederen die aan de eisen inzake herdisconto van de

N.B.B. voldoen, kunnen worden gedisconteerd tot een zeker percentage
(bijv. 65 d 70 % van de waarde) aan de zwevende discontorentevoet

verhoogd met een zekere marge (m.a.w. dezelfde rentevoet als het cedenten-

en leveranciersdiscontokrediet).

De voorwaarden van de N.B.B.  die mettertijd kunnen  veranderen,  hebben

betrekking op :

- de aard van de goederen (die eventueel moeten voldoen aan de kwaliteits-

voorschriften van de E.E.G.),

- de nog lopende termijn (principieel niet maar dan 120 dagen),

- de hoedanigheid van de kredietnemer,

- de veiligheid van de opslagplaats en de erkenning van de depositaris,

- de verzekering van de goederen (en overdracht van het voordeel van de

verzekeringspolis),

- het percentage van het herdisconto.

Voor verschillende produkten (graangewassen, boter, suiker) worden

jaarlijks de herdisconteringsvoorwaarden door de N.B.B. vastgesteld.
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Soms gebeurt het dat de bank ook de warrants disconteert die niet voldoen

aan de voorwaarden van de N.B.B.

De warrant heeft bij disconto ui teraard een vaste vervaldag, en de bank

heeft regres op de ontlener en de verschillende rugtekenaars. De warrant

kan eventueel verlengd worden : voor de herdisconteerbare warrant is het

voorafgaand akkoord vereist van de N.B.B. voor het behoud van deze hoeda-

nigheid. Er dient bij het onderzoek van de verlengingsaanvraag onderzocht

te worden of de verrichting nog valt binnen de globale financiering van een

landbouwcampagne  en/of  de  verrichting  niet  beter  zou  passen  in  een

voorschottenkrediet met het warrant als pand. (cfr. supra nr. 115).

Het (opgenomen) warrantdiscontokrediet  s uiteraard nog m6#r self-securing

en self-liquidating dan de voorschotten op de warrants.

Volgens de filosofie inzake de mobilisering van een actiefpost op de balans

van de kredietnemer door de discontotechniek, zou de post (waarde van de)

rootraden - of juister het gedisconteerde percentage ervan - moeten ver-

dwijnen en de post Liquide Middelen verhoogd moeten worden met het
discontoprovenu.  Daar  het hier echter  gaat om goederen  en  niet  om  geld,

zoals bij het cedentendiscontokrediet,  laat men - op de acti efzijde - de

post Voorraden staan, verhoogt men de Li.guide Middelen met het discon-

toprovenu en stijgt - op de passiefzijde - de post K r e d i e t i n s t e l  1, c g t: : .

met de waarde van de gedisconteerde warrant (of juister van het gediscon-

teerd percentage ervan).
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HOOFDSTUK V : INVESTERINGSKREDIETEN

1. OORSPRONG EN BEGRIPSOMSCHRIJVING

1.1. Oorsprong en ontwikkeling

176. Na de tweede wereldoorlog kende de economie een snelle expansie en de

technologie een sterke ontwikkeling, hetgeen dikwijls samenging met indus-

triele concentratie. Hierdoor ontstond een grote behoefte aan middellang

en langlopend bedrijfsvermogen.

Bij gebrek aan voldoende interne groei van het eigen vermogen (m.a.w. bij

onvoldoende winstvorming en winstinhouding),  diende einde van de jaren

vijftig m*ar en m66r beroep gedaan te worden op externe langlopende ver-

mogensbronnen. Daar de uitgifte van aandelen en obligaties voor de bevre-

diging van die behoeften niet volstond, werd meer en meer gebruik gemaakt

van investeringskredieten.

Vooral sinds 1959 werden investeringen door  de overheid bijzonder

begunstigd. Dit gold vooral  voor de investeringen die met behulp van

investeringskredieten tot stand kwamen,  want  de al gemene expansiewet
van 17.7.59 (wet tot invoering en ordening van maatregelen ter

bevordering van de economische expansie en de oprichting van
nieuwe industrieun) regelde destijds niet de toekenning van een kapi-
taalpremie - d.i. een premie die door de overheid verleend wordt wanneer

een onderneming met eigen vermogen investeert - buiten de ontwikkelings-

zones; hierin kwam echter verandering door de wet van 22.12.77 (De re-
gionale expansiewetten - eerst die van 18.7.59 en 14.7.66 en later

die van 30.12.70 (wet betreffende de economische expansie, genaamd

Wet Leburton), die ze verving - bepalen zowel de mogelijkheid van ren-
tetoelage als van kapitaalpremie).

Einde jaren vijftig interpreteerde de Bankcommissie in ruimere zin de bepa-

lingen terzake van het K.B.  nr.  185 van 9.7.35 over de rol van de

banken en vooral over kortlopende ontvangen deposito's (tot 2 jaar) en hun

uitlening. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de termijndeposito's en

de kasbons, ingevolge een toeneming van de spaarneiging - zelf een gevolg

van de naoorlogse verhoogde levensstandaard - de vorige jaren sterk in

belang gegroeid waren en zo de mogelijkheid boden voor de verlening van

middel(lange) kredieten (met of zonder de wettelijke voordelen).
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De veranderde overheidsvoorschriften van einde 1962 inzake hun dekkings-

coafficianten gaven de banken, die tot dan toe het allergrootste deel van

hun deposito's  in  staatsfondsen moesten beleggen,  meer  armslag  in  hun

beheersmogelijkheden,  zodat ze meer kredieten aan de particuliere sector

konden verlenen.

De investeringskredieten kenden een grote bloei : men vindt ze niet alleen

in de industri*le, maar ook in de ambachtelijke en agrarische sector.

Ingevolge de maatregelen in het kader van de wetten (en ter aanmoediging

van de spreiding van aandelen onder het grote publiek (cfr. supra nr. 15))

werden de aandelenuitgiften fiscaal sinds 1982 begunstigd, zodat de bedrij-

ven over relatief m6*r eigen vermogen beschikken en als gevolg daarvan de

stijgende vraag naar  investeringskredieten gedurende enkele jaren jaren

verzwakte, om vanaf 1986 opnieuw sterk te stijgen.

Bovendien moet opgemerkt worden dat bepaalde investeringen volgens de tech-

niek van de leasing of - bij middellang krediet - volgens die van de afbe-

talingskredieten gefinancierd kunnen worden. Tevens worden voor sommige

investeringen euro-kredieten gebruikt.

Veruit het allergrootste deel van  de investeringen geniet van

overheidssteun,  speciaal  van  rentetoelagen,  maar ook wel  van een kapi-

taalpremie.  De Europese Commissie wenst deze steunmaatregelen te beperken.

1.2. Begrip

177.  Het  investeringskrediet  (cr§dit d'investissement;  Investionskredit.

investment loan) is eer: projectgebonden krediet (project loaii) van a-

cyclische aard, dat dient voor de financiering van de vaste materi6le

activa : verwerving van gebouwen en terreinen, oprichting en vernieuwing

van gebouwen,  aankoop en plaatsing van machines en installaties. Naar

gelang de aard van het te financieren project kan de termijn verschillen :

bijv. 5 tot 7 jaar voor een machine, 12 tot 15 jaar voor een fabriek.

Hierbij kan de opzet van de investering verschillend zijn : gewone ver-

vanging van het bestaand materieel, rationalisatie ervan of capaciteitsuit-

breiding; dikwijls combineert de investering deze drie doelstellingen.

De beslissing tot investeren is  een gelegenheid om  de  financiale

ondernemingsstructuur opnieuw te bekijken. Dikwijls leiden nieuwe

investeringen  tot  een  capaciteitsuitbreiding,  zodat  er  dan  bijkomende

financieringsmogelijkheden nodig zijn :  langlopend vermogen voor de vaste

materidle  activa  en  eventueel  voor  een deel  van de vlottende  activa,
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alsmede kortlopend vermogen en/of cedentendiscontokrediet voor de vlottende

activa.

Het investeringskrediet is een specifieke vermogensbron, die deel uitmaakt

van het vreemd   lang lopend vermogen (met uitzondering  van de binnen  het

jaar terug   te betalen annuiteiten, die kortlopend zijn),

waarvan - normaal -  de tegenwaarde in de vaste materidle activa zit.

Het mag principieel niet dienen voor het aanvullen van het bedrijfskapi-

taal. Indien  echter  -  zondigend  tegen  de  regels  van  de  financiale

orthodoxie - het bedrijfskapitaal  ingevolge  investeringen  toch aangetast

werd,  kan wel  een zogenaamd  investeringskrediet gebruikt worden om het

bedrijfskapitaal te herstellen en de balansstructuur te verbeteren : het

krediet is dan eerder een zuiver termijnkrediet,  los van de investering

zelf,  dat  in  schijven  terugbetaald  wordt,  alsof  de  voorheen  gedane

investeringen met een echt investeringskrediet zouden worden gefinancierd.

De  bank  zal  de  nodige  bewijsstukken  (meestal  facturen)  vragen  voor

investeringen die met vreemd kortlopend vermogen werden uitgevoerd.

2. KREDIETVERLENENDE INSTELLINGEN

178.  Het investeringskrediet wordt verleend door gespecialiseerde finan-

ciale  instellingen  en banken. Indien  de  banken  investeringskredieten

toestaan waarvoor een rentetoelage aangevraagd wordt, mag de intrest - van-

wege de subsidi*rende overheid - niet hoger liggen dan bij de gespeciali-

seerde financi*le instellingen.

2.1. Industriale investeringen

179. De Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid

(N.M.K.N.) vervult een leidende rol bij het verlenen van investeringskre-

dieten.

Deze financiole instelling verleent deze kredieten :

- hetzij rechtstreeks aan de industrie, waarbij deze kredieten eventueel

door een bank kunnen geavaleerd zijn;

- hetzij  door  herdisconto  van  de  investeringskredieten,  die de banken

toestaan en bij haar laten herdisconteren; daarvoor krijgen ze een endos-

sementsprovisie van 0,25 %; van die tweede mogelijkheid werd de laatste

jaren weinig gebruik gemaakt.



127

De  (middel)grote  banken  verlenen  ook  meer  en meer deze  kredieten  :

belangrijke investeringskred'eten (van honderden miljoenen F) worden soms

consortiaal - door een aantal banken, de N.M.K.N. en de A.S.L.K. - toege-

staan.

2.2. Investeringen van middenstanders

180. De Nationale Kas voor het Beroepskrediet  (N.K.B.K.) verleent

investeringskredieten aan middenstanders. Hierbij past de Yas gewoonlijk
dezelfde voorwaarden toe als de N.M.K.N. De banken - en andere erkende

kredietinstellingen (zoals bepaalde middenstandsinstellingen, bijvoorbeeld

het Limburgs Be roepskrediet) - verlenen eveneens dergelijke kredieten

onder (ongeveer) dezelfde voorwaarden als de N.K.B.K.

2.3. Landbouwinvesteringen

181. Het Nationaal Instituut voor Landbouwkrediet (N.I.L.F.)

verleent investeringskredieten aan Zand en tuinbouwers en hun

co6peraties.  Hierbij hanteert het Instituut gewoonlijk dezelfde rentevoor-

waarden als de N.M.K.N. (soms echter lagere).

De banken en de andere erkende kredietinstellingen verlenen eveneens deze

kredieten onder dezelfde voorwaarden als het N.I.L.K.

2.4. Internationale investeringskredieten

182. Investeringskredieten worden ook gefinancierd op internationaal vlak,

o.a.

1. door publiekrechtelijke financi6le instellingen, zoals de Europese In-

vesteringsbank;

2. door semi-publiekrechtelijke financi6le instellingen, zoals de Belgische

Maatschappij voor Internationale Investering;

3. door private gespecialiseerde financidle instellingen, die door banken

uit verscheidene landen opgericht werden.

Hierbij wordt niet noodzakelijkerwijze de hierna bestudeerde Belgische

techniek toegepast.
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2.5. Belang van de verschillende kredietverlenende instellingen

183. Het is moeilijk precies een vergelijkend schema te geven van de ver-

deling van de investeringskredieten over de verschillende kredietverlenende

instellingen, omdat de cijfers ofwel niet. gepubliceerd worden (N.K.B.K. en

N.I.L.K.) ofwel niet echt vergelijkbaar zijn, omdat ze opgemaakt worden

volgens verschillende schema's; men krijgt wel een globaal beeld.

De cij fers handelen over de geopende kredieten, die uiteraard hoger liggen

dan de opgenomen kredieten. (De cijfers over de laatste categorie zijn
niet beschikbaar.)

Investeringskredieten (in mia F)

Banken N.M.K.N.

Einde periode Totaal waarvan aan

industriale

ondernemingen

1975 78,4 n.b. 148,9

1980 206,5 144,4 220,6

1984 272,6 202,3 167,4

1985 300,3 227,2 176,7

1986 387,6 302,2 177,7

1987 491 392,0 197,6

1988 591,7 482,5 201,2

1989 757,6 627,0 219,2

Bronnen : Statistisch vademecum v an de hanksector 1989  -

Aspecten en documenten, nr. 106. B.V.B.  -  juni  1990  en

Jaarverslagen N.M.K.N. 1988 en 1989, p. 18.

Men stelt vast dat de banken veruit de belangrijkste verstrekkers van het

investeringskrediet zijn geworden;  de laatste jaren kunnen ze over zeer

ruime financitle middelen beschikken.
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3. TOEKENNING EN WERKING VAN HET INVESTERINGSKREDIET

3.1. Investeringsbedrag en investeringskrediet

184. Het investeringsbedrag is meestal groter dan het investeringskre-
diet,  want de kredietverlening door de bank gaat gewoonlijk gepaard met

een eigen bijdrage van de onderneming, maar benevens het investerings-

bedrag :elf, bestemd voor de financiering van de vaste materible act:va, is

er meestal - zoals hoger reeds werd vermeld - nood aan financieringsmoge-

lijkheden voor de bijkomende vlottende activa.

Voor het investeringsproject wordt normaal een financieringsplan (of

finalicier·ingsprogramma) opgemaakt dat rekening houdt enerzijds met de

bijkomende behoeften en anderzijds met de bijkomende financieringsmogelijk-

heden, alsmede terugbetalingsmogelijkheden.

Voor de eigenlijke investering kan de eigen bijdrage van de onder-

neming voortvloeien uit

- aanwezige liquide middelen (eventueel tijdelijk belegd);

- een  e.terne  Kapitaalverhoging  (of  een  bijkomende  achterstelling van

vennotenvoorschotten, formeel weliswaar vreemd vermogen), waarbij aan het

eventueel beroep op een kapitaalprernie van de overheid dient gedacht te

worden;

- de realisatie van activa, zoals  bouwgrond  of bedrijfsvreemde par-

ticipaties, waardoor de te financieren behoeften verminderen.

Men stelt in de Belgische context vast dat die (,Le"i, bijdrage dikwijls
bepaald  wordt  door  de  omvang  van  de  mogelijke  rentetoelage  op  het

investeringsbedrag,  zodat het  investeringskrediet dan gelijk  is aan het

subsidieerbare gedeelte van het investeringsbedrag.

Bij  het  investeringskrediet  moet men,  indien de uitvoering van de

investering  langere t4jd vergt,  bovendien rekening houden met eventuele

kostenstijgingen.

Voor de bijkomende finaticieringsbehoef ten kan gedacht worden aan

- bovenvermelde mogelijkheden (bij de eigenlijke investering);

- ongebruikte marges  op  bestaande  kortlopende  kredieten  (kaskrediet of

discontokredieten);

- een verhoging van kortlopende kredieten.

Indien voor de financiering van het project ten dele op een externe kapi-

taalverhoging  beroep  werd gedaan, dienen  de  kosten  van  deze  kapi-

taalverhoging en eveneens de extra te betalen dividenden  (en tanti&mes)
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meegerekend te worden. Hierbij moet ook de tijdige terugbetaling van het

verkregen investeringskrediet (in kapitaal plus rente) geprogrammeerd wor-

den.

Op het kostenaspect van de financieringsmix dient gelet te worden; de

kostprijs van het investeringskrediet wordt verlaagd door eventuele ren-

tetoelage (zie voorbeeld sub 6).

3.2. Toekenningscriteria voor het krediet

185. Voor de toekenning van het investeringskrediet wordt rekening gehouden

met de macro-economische elementen die betrekking hebben op de algemene

economische toestand en op de betrokken sectorijle toestand, alsmede op de

verwachtingen terzake, maar het belangrijkste argument voor de toekenning

ligt uiteraard op het vlak van de onderneming zelf.

Uiteraard  hecht  de  bank  veel  belang  aan  de  technische  kant  van  de

investering. De degelijkheid van de aan te schaffen machines, alsmede de

passende bedrijfsorganisatie en de geschikte personeelsbezetting hebben

haar aandacht : ingenieurs van de bank bestuderen deze aspecten.

Echter ook bedrijfseconomisch wordt het project onderzocht. Zo wordt de

vroegere investeringspolitiek van de onderneming bekeken : de omvang van de

eigen bijdrage, de opbrengst van de projecten, en ook het gemak waarmee de

al dan niet langlopende leningen terugbetaald werden.

Een gebudgetteerde balans op middellange termijn wordt verlangd : de omvang

van de aflossingen van het  investeringskrediet mogen de omvang van het

bedrijfskapitaal niet in gevaar brengen.

Aandacht wordt besteed aan de bestaande structuurratio's en ook wordt de

weerslag daarop van het geplande investeringskrediet onderzocht :
- inzake rendabiliteit dient er een positief hefboomeffect van uit te

gaan;

- inzake liquiditeit moet de opbrengst voldoende zijn om de schulden tij-

dig terug te betalen, m.a.w. de cash flow (in de klassieke betekenis),

- d.w.z. de afschrijvingen (amortissement industriel) plus de bijkomende

winst uit de investeringen - moet volstaan om de tijdige aflossing van

het krediet (amortissement financier) mogelijk te maken.

Wegens het gevaar van vervroegde slijtage of technische veroudering stelt

overigens   de kredietverlenende instelling   de duur van het

investeringskrediet meestal wat korter dan de verwachte levensduur van de

gefinancierde installatie;
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- inzake solvabiliteit : het opnemen van een (uiteraard vrij belangrijke)

langlopende schuld heeft zijn weerslag op de solvabiliteit; indien deze

te zwak wordt, kan de investeerder eventueel  tot een (reeds vermelde)

eigen bijdrage verplicht worden, bijv. door een verhoging van het eigen

vermogen.

3.3. Realisatie van het programma en de opneming van het krediet

186. Er dient voor gewaakt te worden dat het investeringskrediet slechts

gebruikt wordt voor de geplande doeleinden. Daarom verlangt de bank voor

de aanwending van het investeringskrediet bewijsstukken (facturen,

proforma-facturen,  contracten,  wissels van de aangekochte waren of vor-

deringstaten van de uitgevoerde werken). Bij zeer grote prejecten gaat de

bank bovendien ter plaatse de vooruitgang van de investering na.

Ze houdt streng toezicht op de volledige totstandkoming van het investe-

ringsprogramma; slechts uitzonderlijk laat ze een afwijking toe. Indien de

wettelijke  voordelen voor  industriale  investeringen worden  aangevraagd,

moet de bank hieromtrent trouwens jaarlijks een verslag opmaken ten behoeve

van het betrokken ministerie (cfr. sub 5.1.).

De modaliteiten van de eigen bijdrage die van de investeerder verlangd wor-

den, hangen af van verscheidene elementen, zoals de kredietwaardighcid van

de kredietnemer, het risico van het project, en-.

De bank kan bij een investeringsprogramma een parallelle eigen bijdrage

eisen van bijv. 50 %; ze laa: dan telkens ook maar 50 % opnemen var het

bedrag van de voorgelegde bewijsstukken.

De bank kan ook eerst van de investeerder de eigen bijdrage tot een bepaald

bedrag verlangen; dan moeten eerst bewijsstukken voor dit bedrag vocrgelegd

worden alvorens ze zelf tussenkomt, uiteraard ook tegen bewijsstukken.

De bank mag ook, maar dan onder haar aansprakelijkheid, eerst het krediet

laten gebruiken. Ze zal er dan op toezien dat de eigen bijdrage later wel

degelijk geleverd wordt.

De datum van de kredietopneming is van groot belang bij het berekenen van

de eventuele rentetoelage. Deze toelage wordt immers steed: berekend op

basis van een theoretisch terugbetalingsprogramma, dat ingaat vana: de

eerste opneming en kan dus verschillen van het werkelijke aflossingsplan.

Zo gaat dus een gedeelte van de mogelijke rentetoelage verloren wanneer de

werkelijke opnemingsdag eerder bereikt wordt dan de theoretische opnemings-

dag. Het is ook duidelijk dat de maximum toelage slechts verkregen wor·dt
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wanneer bij de eerste opneming het volledig krediet wordt gebruikt. Voor

zeer  belangrijke dossiers  kan  nochtans  bereikt worden dat  de  minister

beslist dat de rentetoelage ingaat bij elke opneming.

Bij  de  kredietverlening  worden  meestal  ten  gunste  van  de  financiale

instelling orderbriefjes, met periodieke vervaldagen, door de investeerder-

kredietnemer ondertekend. Bij  landbouwinvesteringskredieten daarentegen

worden meestal geen orderbriefjes gebruikt.

Bij de N.M.K.N. gebeurt de aanwending door de opname van orderbriefjes voor

minimum &*n tiende van het investeringskrediet; private banken zijn hierin

soepeler. De toerekening van deze opneming gebeurt eerst bij de dichtsbij

gelegen vervaldagen; indien bewijsstukken geen volledige opneming van een

promesse mogelijk maken, wordt slechts een gedeelte van de opneming erop

aangerekend.

Bij opneming van een deel van het geheel van het investeringskrediet boekt

de bank dit bedrag op het credit van de rekening van de kredietnemer en

debiteert ze in haar eigen boeken de post Investeringskredieten (per

soort investeringskrediet).

Indien het investeringskrediet niet opgenomen wordt binnen de 9 maanden,

- in de landbouwsector binnen de 12 maanden - vanaf de datum van de kre-

dietopeningsbrief, heeft de bank het recht het krediet op te heffen of te

beperken tot het werkelijk opgenomen bedrag; deze beslissing wordt door de

bank per gewone brief meegedeeld.

3.4. Terugbetaling van het krediet

187. De terugbetaling gebeurt gewoonlijk volgens een overeengekomen aflos-

sing  in schijven,  die meestal  in kapitaal  gelijk zijn. Hierbij komen

degressieve rentebedragen (cfr. voorbeeld sub 6).

De intrest wordt gewoonlijk semestrieel (bij landbouwkredieten

jaarlijks) na vervallen termijn betaald, de kapitaalaflossing altijd

jaartijks.

Eventueel wordt voor een periode van #en of twee jaar vrijstelling van

aflossing  (d61ai  de  franchise;  Freijahre;  grace  period)  verleend;  dit

gebeurt om de thesaurie van de  investeerder te ontlasten gedurende de

periode waarin de investering mogelijk nog niet volledig rendeert; voor de

betaling van de rente wordt geen vrijstellingsperiode gegeven.

Gebeurl ijke opbrengsten  in die beginperiode mogen  dan  wel niet ge'investeerd

worden :  ze kunnen wel  voor kortlopende doelstellingen gebruikt worden.
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Ind en de promesse onbetaald is op de vervaldag, boekt de bank ze over naar

de post Onbetaulde invE,steringski·edieten, zodat theoretisch de pro-

messe zou kunnen worden geprotesteerd.

Bij wanbetaling op de vervaldag van ieder in hoofdsom eisbaar bedrag of van

de rente kan de bank van rechtswege en zonder ingebrekestelling,

voor de onbetaalde som een verwijlrente eisen, die 0,50 % hoger is dan de

overeengekomen rentevoet, en dit vanaf de niet-betaalde vervaldag tot op de

dag van de werkelijke terugbetaling. In de praktijk debiteert de bank

meestal met valuta vervaldag.

Indien het  investeringskrediet vervroegd opeisbaar wordt, b.v.  ingevolge

faillissement, geldt dezelfde verwijlrente \' an rechtswege  op  het

verschuldigd saldo, vanaf de datum van opeisbaarheid tnt op de datum van de

volledige terugbetaling.

Gedurende de eerste 5 jaar is principidel geen vervroegde terugbetaling

mogelijk. Indien de terugbetaling toch plaatsvindt, gaat de eventuele ren-

tetoelage verloren - wanneer de looptijd daardoor teruggebracht wordt tot
minder dan die welk bepaald  is  in de van kracht zijnde ministeriale

instructies - en kan de bank een boetebedrag aanrekenen, gelijk aan 6 maan-

den rente.

3.5. Verdere verplichtingen van de kredietnemer

188.  Een geheel van verplichtingen wordt aan de  investeerder opgelegd :

deze zijn vastgelegd in ept' document B i jzonde,·c' ,·nor·nirct,·,1,·it i izzake

i,trester·ingsk,·p.dieten Deze bepalen o.a.

- de verplichting het brel'e' enkel aan te wenden voor het overeengekomen

project en alle geplande veranderingen ter goedkeurirg voor te leggen aan

de kredietverlenende instellingen;

- de  verbintenis  de  onroerende  goederen  noch  te  hypothekeren  noch  te

vervreemden  zonder  voorafgaandelijke  schriftelijke toestemming van  de

financi#le instelling (die meestal zelf een hypotheek neemt);

- de verplichting de onroerende goederen te verzekeren tegen brand- en

ander gevaar en het voordeel van de verzekeringspolis aan de bank over te

dragen.

Bij kredieten die van een overheidstussenkomst kunnen genieten, worden nog

speciale voorwaarden opgelegd.
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3.6. Voomwaarden

189. De rentevoet wordt gewoonlijk bij het begin vastgelegd voor de gehele

looptijd; hij is afhankelijk van de looptijd van het krediet.

Bijvoorbeeld :x% voor een krediet tot 5 jaar, y% voor een krediet met

een duur van meer dan 5 jaar.

Bij alle kredieten met een looptijd van minstens 6 jaar wordt de rentevoet

om de vijf jaar herzien.

De  rentetoelage  die  de  overheid  eventueel  voor  investeringskredieten

verleent - in het kader van de wetten inzake economische expansie - wordt

van de rente, die door de investeerder dient te worden gedragen, ofwel

afgetrokken (het geval met  de middenstandskredieten), ofwel later

overgeschreven na ontvangst door de bank  (het geval met de industridle

kredieten). Wanneer  overheidssteun  gevraagd  wordt,  worden  bovendien

dossierkosten aangerekend, overeenkomstig een door de N.M.K.N. opgestelde
tarifering. Immers een boekhoudkundig en technisch onderzoek wordt volgens

de ministeriale instructies door de kredietverlenende instelling verricht

v66r  het  investeringskrediet wordt toegekend. (Dossierkosten  :  van F

15.000 tot F 75.000).

Indien het investeringskrediet niet binnen de geplande termijn opgenomen

wordt, dient een provisie voor niet-gebruik betaald; ze wordt berekend

op de niet-opgenomen bedragen :

- voor kredieten in het kader van de economische expansiewetten bedraagt

deze 0,50 % 's jaars vanaf de vierde maand en 0,75 % 's jaars vanaf de

13de maand pro rata temporis;

- voor investeringskredieten zonder rentetoelagen bedraagt deze 0,15 % per

maand vanaf de derde maand; hierbij wordt iedere begonnen maand als een

volle maand aangerekend.

3.7. Overbruggingskrediet

190.  Het  investeringskrediet wordt niet altijd in zijn geheel  gebruikt

vanaf de eerste opneming. Het gaat in het begin vooral om betalingen aan

architecten en voorschotten aan aannemers.

Het wordt soms door een overbruggingskrediet in de vorm van een kaskre-

diet voorafgegaan. Dit wordt  door  het  eigenlijke  investeringskrediet

terugbetaald.  Dit krediet wordt opgenomen zoals het investeringskrediet :
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voorlegging  van  bewijsstukken  en  promessen.    De  rente wordt dan tri-

mestrieel  afgerekend zoals voor het kaskrediet;  er wordt geen provisie

aangerekend.

4. BEOORDELING VAN DE KRF.DIETVORM

191. Daar het investeringskrediet bestemd is voor de financiering van vaste

materiale activa. moet niet hun verkoop, maar hun opbrengst (cash flow in

de klassieke betekenis : bruto-w<nst plus afschrijvingen) de kredietnemer

in staat stellen het op de geplande vervaldagen terug te betalen. Wegens

de looptijd en de omvang van het investeringskrediet onderzoekt de bank

grondig de belangrijkste balansposten van de onderneming : ze moet geloven

in de recuperatiemogelijkheid van haar krediet  :  normaal moet het eige;

vermogen groter zijn dan het langlopend vreemd vermogen.

192. De rente van het investeringskrediet is sterk gebonden aan de rente

die betaald dient te worden voor langlopende deposito's (inclusief het ver-

mogen bekomen door de bank dankzij obligaties en kasbons), maar vergeleken

met de kostprijs van het eigen vermogen is ze doorgaans niet hoog (als er

een positief hefboomeffect is). Een investeringskrediet is goedkoper dan

een lening op afbetaling.

193.  Het  investeringskrediet  wordt verleend het:ij afzonderlijk,  hetzij

samen  met  andere  kredietvormen  en  wordt  gewoonlijk  gedekt  door  een

hypotheek,  soms samen met de inpandgeving van de handels.aak en/of de

subrogatie van de bank in de rechten van de onbetaalde verkoper van een

machine. Daardoor is het risico van de bank weliswaar beperkt, maar toch

nog redel : de verkoopwaarde van de gebruikte machines ligt meestal lager

dan hun boekhoudkundige waarde. Het heeft een eersterangsrisico.

194. Daar voor de investeerder de kostprijs meestal voor de eerste vijf

jaren bekend en vast is, wordt de budgettering voor deze vijf jaren verge-

makkelijkt. Daar de opbrengst uit  de  investering  zorgt  voor  de

aflossing van het investeringskrediet, vertoont dit laatste een sc.if

liquidating karakter op  bedrijfseconomisch vlak; het gebruik van

orderbriefjes  bij  de  semestriale of (meestal) jaarlijkse aflossing

bevestigt dit karakter op financieel vlak en maakt bovendien dit krediet

gemakkelijk mobiliseerbaar.
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(Indien het investeringskrediet vervroegd wordt terugbetaald - of wegens

het faillissement van de investeerder moet worden terugbetaald -, dienen de

gebeurlijk gemobiliseerde orderbriefjes door de bank vervroegd te worden

teruggevraagd bij de betrokken instelling).

Daar de bank geen directe vat heeft op de goederen die geproduceerd worden

met de gefinancierde produktie-uitrusting, gaat het hier niet om een echte

self-securing kredietvorm; een beperkte zekerheid, in de zin van self-

securing, ligt wel in de mogelijkheid de orderbriefjes bij wanbetaling op

de vervaldag te laten protesteren.

5. OVERHEIDSHULP AAN INVESTERENDE BEDRIJVEN

5.1. Algemene kenmerken van de overheidshulp

195. De overheid kan steun verlenen aan industri6le ondernemingen, ambach-

telijke bedrijven, klein- of groothandelszaken voor zover de voorgenomen

investeringen aan het algemeen economisch belang beantwoorden.

Ingevolge de staatshervorming van 8.8.80 zijn de gewesten bevoegd voor de

vaststelling van de toepassing van deze wetten,  behalve voor de niet-

regionali seerde landbouw.

Het dossier met de aanvraag tot tegemoetkoming dient ingediend te worden

bij  de betrokken gewestregering  (m.a.w.  het Ministerie van de Vlaamse

Gemeenschap, het Ministerie van het Brussels Gewest,  le Minist6re de la

R*gion Wallonne) of bij het Ministerie van Landbouw.

Het dossier omvat informatie in verband met

1. de economische en technische beschrijving van het project,

2. de aard en omvang van de gevraagde hulp,

3. het volledig tijdschema van de investering.

De thans vigerende expansiewetten zijn :

1. voor de industrie : de algemene wet van 17.7.59 (voor het hele Rijk)

en  de wet  van  30.12.70  voor  de ontwikkelingszones,  waarvoor  de

overheidstegemoetkomingen ruimer zijn, en voor sectoriale ondersteuning;

2. voor de KMO's : de wet van 4.8.78 (genaamd anticrisiswet of wet

tot economische heroridntering);

3. voor de landbouw : de wet van 15.2.61.
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De overheidssteun omvat hoofdzakelijk

1. de rentetoelagen bij investeringskredieten,

2. een staats- of gewestwaarborg,

3. de fiscale voordelen,

4. een kapitaalpremie  (die principieel  gelijk  is aan de overeenkomstige

rentetoelage en di rect uitbetaald wordt aan de investeerder).

De stauts- of yewestwaarbory kan toegekend worden aan een kandidaat-

investeerder die niet over toereikende zekerheden beschikt voor het

verkrijgen van de nodige kredieten maar van wie de regering het project
toch aantrekkelijk vindt.  Zij wordt in feite zeer weinig verleend.

(In(lien het kredict door e e 1, instelling uit de openbare sector

fs toegestaan, kan d:· overheidsM·Corborg de volledige som na de
tegeldi,makii,g    vati    cle    i-· 1·etit:,ele    zi,ki,i·heden    \'(1,1    de    kredieinpmer

dekken. Is de kredietverlener e e ti bank. dan ge Zdt de

overheidswaarborg slechts \· ,(,r· 30 % volgens de wel \,art 17.7.59

en voor 75 % volgens de wet #an 30.12 70).

De fiscclle \ oordplen bestaan voor de industriale investeerders  in de

vrijstelling van de onroerende voorheffing op deze goederen gedurende een

periode van maximum 5 jaar (met ingang van 1 januari na de ingebruikneming

ervan). Bovendien kan in een ontwikkelingszone (wet van 30.12.70)  de

inbreng  in  de  onderneming vrijgesteld  warden  van  het  registratierecht

(1 %). Eveneens kunnen ondernemingen die  in een ontwikkelingszone van

categorie 1 investeren  of behoren tot de  prioritaire sectoren, de

toestemming  verkrijgen  gedurende de eerste  drie  jaar  een  jaarlijkse

afschrijving toe te passen op gebouwen en materieel, die gelijk is aan het

dubbele van de normale  lineaire afschrijving. (Inzake categoriean ont-

wikkelingszones, cfr. sub 5.2.2.).

Vanaf midden 1990 wordt in het Vlaams gewest de rentetoelage van de nieuwe

investeringen in gelijke jaarlijkse schijven uitbetaa'd.   (Dit gebeurt

weliswaar  niet  bij de investeringen   in de landbouw) . Een soortgelijke

regeling gebeurt voor de uitbetaling van de kapitaalpremie. (Voor details

zie "Ewpansiesteun Grote Ondernemingen" en "Expansiesteun voor K.M.0.'s en

zelfstandigen" - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 1990).
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5.2. Rentetoelagen en andere steunmaatregelen

5.2.1. Wet van 17.7.59

196. De (algemene) wet kent - theoretisch zonder beperking van tijd - drie

soorten rentetoelagen :

- een algemene rentetoelage van maximum 2 %;

- een speciale rentetoelage van maximum 2 % voor zover de investering in

overeenstemming is met de doelstellingen van het officieel  (inmiddels

ingeslapen) vijfjarenplan;

- een aanvullende rentetoelage (in functie van de conjuncturele omstandig-

heden).

In feite bedragen ze thans

- 2 % (gedurende 1 jaar op de 1/2 van het investeringsbedrag),

- tot 4% (gedurende 4 jaar, eventueel verhoogd met 2 jaar, 2/3 van het

investeringsbedrag).

5.2.2. Wet van 30.12.70

197. De wet onderscheidt, naargelang van hun sociaal-economische toestand,

twee  categoriean ontwikkelingszones. Ingevolge  een  beslissing  van  de

E.G.-Commissie dd. 22.7.82  werd  de  omvang  van  de  ontwikkelingszones

beperkt. De voordelen die voor investeringen in de zones van categorie 1

toegekend worden, zijn in theorie groter dan deze voor de investeringen in

de zones van categorie 2; in feite is er geen verschil meer.

De wet voorziet in twee soorten rentetoelagen :

- de (gewone) regionale hulp kan maximum 5 % bedragen voor een looptijd van

5 jaar op maximum 75 % van het totale investeringsbedrag; ze kan verhoogd

worden met  1  %,  indien de  investering gebeurt  in een  technologisch

vooruitstrevende sector en tot stand komt in het kader van een

vooruitgangscontract;

- een aanvullende rentetoelage (in functie van de conjuncturele omstandig-

heden).

In feite bedraagt de rentetoelage thans

- 2 % (gedurende 2 jaar op de 2/3 van het investeringsbedrag)

- maximum 5 %, eventueel verhoogd met 2 % (gedurende 5 jaar op de 3/4 van

het investeringsbedrag).
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Voorts mag vrijstelling van terugbetaling voor een periode van maximum 3

jaar toegekend worden.

Bovendien kunnen  kapitaalpremie  en  rentetoelage gecumuleerd worden,  op

voorwaarde dat de bijdrage van het eigen vermogen ten minste 50 % bedraagt.

5.2.3. Wet van 4.8.78

198.  Ingevolge de (reeds vermelde)  wet  *'uu 4.8.7 8 werden naast de voor-

delen van de wet van 24.5.59, die hierdoor vervangen werd, ook een aar-

tal gunstmaatregelen van de wet ,·an 30.12 7 0 overgenomen voor de

K.M.0.'s, met name rentetoelage, kapitaalpremie, versnelde afschrijving en

fiscale voordelen. Deze wet werd later door de (herstet)Mvi. inzake d·'

middenstand van 10.2,81 op een aantal punten gewijzigd en aangevuld met

als voornaamste doel jongeren aan te sporen zich te vestigen in een

zelfstandig beroep en werknemers aan te werven; investeringen  met

"ecologische zorg" worden eveneens beguns:.gd.

Er wordt veelvuldig beroep gedaan op deze wet. Vrijwel iedere r.M.0. lar

voor vrijwel alle investeringen een beroep doen op deze maatregelen, hetzij

voor een rentetoelage, hetzij voor de toekenning van een kapitaalprem e,

hetzij voor andere voordelen.

Voor de uitvoering van een bepaald aantal van haar art.kelen  werd deze wet

aangevuld met het K.B. van 10.10.78

Daar het hier in wezen gaat om gewestelijke bevoegdheid: dier,+ ir, de

praktijk speciale aandacht besteed te worden aan de gewest,·/i.j'ke

r i c h t l i j n en terzake. Sinds 1.8.90 gelden nieuwe richtlijnen voor het

Viaams Gewpst. De begunstigden worden volgens hun activiteit ingedeeld in

twee groepen : Groep A (hotels, motels, pensions, ondernaningen die hoofd-

zakelijk  wetenschappelijk  onderzoek  verrichten)  en  Groep  B  (handel  en

diensten, kampeerterreinen, transport, bouwsector, fabricage van

veevoeders, groenten-en fruitverwerkende industrie, i jzer en staal).

De steun aan Groep A kan hoger liggen dan die aan Groep B.  Hij wordt bere-

kend als een percentage van het aanvaarde investeringsbedrag, na aftrek van

50 % van het gemiddelde van de afschrijvingen van het vierde, derde en

tweede boekjaar voorafgaand aan de datum van de aanvraag.
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De gehanteerde percentages zijn :

Criteria Groep BGroep A

Basissteun 6% 3%
Bijkomendc tcwcrkstclling (max.)- + 6% + 3%
Strategisch belang + 3% + 3%
Ecologisch belang- + 15 % + 15 %
Nicuw opgerichte ondcrncrningcn
door starters onder de 35 jaar + 6% + 3%

Maximaal toe te kennen stcun 21 %

*    Beperkt rot cen invcstcringsbcdrag van 10.000.000 frank per bijkomende arbeidsplaats (zic
vcrder).

-- Enkcl op het decl \·an de investcringen dat bctrckking hccft op hct ecologisch aspckt (zic
vcrdcr).

5.2.4. Wet van 15.2.61

199. Het Landbouwinvesteringsfonds (L.I.F.) verleent steun in de vorm van

rentetoelagen en waarborgen voor leningen aangegaan door landbouwers, tuin-

ders en coaperaties.

De tussenkomst van het I.T.F. omvat in hoofdzaak een rentetoelage van maxi-

mum 3 %,  5 % of 8 % gedurende 5 tot 18 jaar,  naargelang de aard van de

investering.
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6. VOORBEELD

200. TERUGBETALINGSPLAN VOOR EEN INVESTERINGKREDIFT

BASISGEGEVENS VOOR DE BEREKENING

Datum : 25.06.1990

Naam : N.V. Machinefabrieken van Dieoenbeek.

Kenmerken van de investering

bedrag : 120.000.000 BF

gewest : Vlaanderen

Kenmerken van het kred4et

tyoe : Economische laken

bedrag : 100.000.000 BF

realisatievorm : kasvoorschotten

loootijd : 5 jaar 0 maanden

wachttijd : 0 jaar 0 maanden

rentevoet : 11,25 % per jaar

oomerkingen : nummer datum bedraq

1 25.06.1990 100.000.000 BF

Terugbetaling van het kapitaal

tyoe : degressieve terugbetalingen

periodiciteit : jaarlijkse

datum eerste terugbetaling : 30.05.1991

Betaling van intresten

periodiciteit : halfjaarlijkse

Kenmerken van de verleende subsidie

Gesubsidieerd bedrag Rentevoet Duur Wachttijd Aanvang
% per jaar .ja(a)r(en)/maand(en)

60.000.000 BF 5% 3/0 0/0 25.06.1990

Overeenkomstig de thans geldende bepalingen, worden de intresten aangere-

kend tegen de overeengekomen rentevoet en zal de bank de subsidie slechts

betalen na ze zelf ontvangen te hebben van de staat.
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TERUGBETALING KAPITAAL EN BETALING INTRESTEN (Subsidies tijdig afgetrokken)

Vervaldag Kapitaal Intresten   I Totale last

nog verschuldigd  terug te betalen  (na aftrek van de subsidie)

(1) (2)  .._ . _. _01._t_(2-)

24.12.1990 100.000.000 4.125.000 4.125.000

24.06.1991 80.000.000 20.000.000 4.125.000 24.125.000

24.12.1991 80.000.000 3.300.000 3.300.000

24.06.1992 60.000.000 20.000.000 3.300.000 23.300.000

24.12.1992 60.000.000 2.475.000 2.475.000

24.06.1993 40.000.000 20.000.000 2.475.000 22.475.000

24.12.1993 40.000.000 2.250.000 2.250.000

24.06.1994 20.000.000 20.000.000 2.250.000 22.250.000

24.12.1994 20.000.000 1.125.000 1.125.000

24.06.1995 20.000.000 1.125.000 --- 11.-1-2-5- 000

TOTAAl 100.000.000 26.550.000 126.550.000

WEERSLAG VAN DE SUBSIDIE OP DE GLOBALE INTRESTEN

Vervaldag Intresten Totale bank-

ontvangster

Totaal Subsidie Cliant

(3) (4) (2) (1) +.(_3)

24.12.1990 5.625.000 1.500.000 4.125.000 5.625.000

24.06.1991 5.625.000 1.500.000 4.125.000 25.625.000

24.12.1991 4.500.000 1.200.000 3.300.000 4.500.000

24.06.1992 4.500.000 1.200.000 3.300.000 24.500.000

24.12.1992 3.375.000 900.000 2.475.000 3.375.000

24.06.1993 3.375.000 900.000 2.475.000 23.375.000

24.12.1993 2.250.000 2.250.000 2.250.000

24.06.1994 2.250.000 2.250.000 22.250.000

24.12.1994 1.125.000 1.125.000 1.125.000

24._06._1995 1.125.000 1.125.000 _____21_._125·003

TOTAAL 33.750.000 7.200.000 26.550.000 133.750.000
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HOOFDSTUK VI : FABRICAGEKREDIETEN

1. BEGRIPSOMSCHRIJVING

201. De fabricage van duurzame goederen - dus een proces dat zich afspeelt

binnen  de vlottende  activa  -  kan  gefinancierd worden met  traditionele

kredietvormen : het kaskrediet voor de betaling van lonen en salarissen,

het leveranciersdiscontokrediet voor de betaling van grondstoffen en onder-

delen, het acceptkrediet bij de import ...

Nochtans bestaat er een specifiek krediet voor deze financiering, waarbij

de  goederen  bestemd  kurnen  zijn  voor  zowel  de  binnenlandse  als  de

buitenlandse markt. Het krediet komt tot stand door het disconteren van

orderbriefjes, ondertekend door de fabrikant aan order van zijn bank.

Het gezamenlijk fabricagekrediet, aldus door order'briefjes bruikbaar,

wordt vastgelegd in functie van het fahricageplan, dat enerzijds door de

ontvangsten en anderzijds door de uitgaven bepaald wordt : het

verse·hil tussen die twee bedragen maakt het voorwerp uit van het fabrica
gekrediet.

Deze werkwijze maakt het mogelijk het te verlenen krediet aan te passen aan

de echte behoeften van de fabrikant en eveneens de bestemming van de opge-

nomen fondsen te volgen. Immers in geval van twijfel mag de bank het

gebruik van het krediet controleren bijvoorbeeld door het disconto van le

orderbriefjes aan het voorleggen van bewijsstukken te onderwerpen.

Het fabricagekrediet dat bij het H.W.I. kan gemobili seerd worden, dient aan

de voorschriften inzake get,r'uiki e f ir,r ric irringstpchniek en r'ent e,·0(,1

waarden te voldoen. Zo dienen gebruikte promessen steeds een Zooptijd te

hebben van 120 dagen, maar ze zijr, tot 1 .jaili verlengbaar en achteraf

hernieuwbaar (maximum 2 jaar in totaal).

Het  fabricagekrediet  is  een  specifieke vermogen:bron,  behorend tot  het

rreemd kortlopend i·et·mogeti, waarvan de tegenwaarde zit bij de vlot-

tende activa-post goederen iii bewerking.



144

2. BEOORDELING VAN HET KREDIET

202.  Het  fabricagekrediet  is  een  typisch  industrieel  krediet  dat  een

eersterangsrisico vertoont voor de bank.

Dit risico dient beoordeeld te worden in functie van :

- de technische capaciteit van de kredietbegunstigde;

- zijn financiele toestand;

- de realiseerbaarheid van het project;

- eventueel de solvabiliteit van de koper (alsmede bij export de econo-

mische en politieke toestand van het betrokken land).

3. KENMERKEN

203. Het krediet is self-liquidating, want het loopt af door de levering

van de vervaardigde goederen; in dat geval wordt er meestal ofwel contant

betaald, ofwel volgt er een krediet voor betalingsuitstel;  in het tweede

geval wordt het industrieel krediet door een commercieel krediet

vervangen. Soms is het een onderdeel van een progress payment - krediet

(bij (middel)lange kredieten) : krediet dat de fabricageperiode tot en met

het betalingsuitstel omvat.

Indien het fabricagekrediet vervroegd terugbetaald wordt, moeten de even-

tueel  gemobiliseerde orderbriefjes vervroegd teruggevraagd worden  (zoals

bij het investeringskrediet : cfr. nr. 194).

Daar de bank geen directe vat heeft op de goederen tijdens het fabrica-

geproces,  is het krediet niet echt self-securing; een  beperkte

zekerheid  in de zin van self-securing  ligt wel  in de mogelijkheid de

orderbriefjes bij wanbetaling op de vervaldag te laten protesteren (cfr.

investeringskrediet).

4. RENTEVOET

204. Thans gebruikt de bank de basisrentevoet voor het promessekrediet, die

met een (veranderlijke) marge verhoogd wordt; ook een (veranderlijke) pro-

visie kan aangerekend worden.
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HOOFDSTUK VII : BINNENLANDSE BANKBORGTOCHTEN EN BANKGARANTIES

205. Twee contracttypes uit hei verbintenissenrecht. die betrekking hpbben

op de waarborgverlening - namelijk de borgtocht en de garantie - vormen de

basis  i.an  twee  bankkrediet wormen.

Bij de borgtocht staat de borg in \,oor de „erbintenis ,·an een derde-

schuldenaar tegeno\'er dirns schuldeiser. De borg kan een hank zijn en dan

gaot het om een bankborgtocht (cfr. nr. 209 e.v.)

Bij de gar'intle st(lat de gar:int in roor zijn eigen rerbintenis crinfieg(Lati

roo:' ce:i derde-:chuldenaar tegeno·,·e,· diens schuldeiser. D e       g a r i s t         is

meestal een bank. in welk geval het gant om pen bcitikgarcm: ir (cre. :'  210

......'

De bunkborgiocht is hoofdzakelijk een bitinenlandsr kredirkrorm en de hank-

garantie hoofdzakelijk een buitenlandse kredietvorm.

Iii Hoofdstuk VII worden de algemene kenmerk"Tr \-'.3 It, ·i 'e kre, i·pf:1·4:'m:-,12

alsmede #m toepassing ,·sor binnenlandse verrichtingen bestudeerd.  In

Noofd.sitik X gaat  de  aandacht  naar  de  bizile;:Iniz(Ise  baizkbr,rglochtert  en  vooral

bankgarantz"s.

1. ONTWIKKELIXG EX B.'GRIPSOMSCHRIJVING

1.1. Ontwikkeling

2:6. Daar in het zakerleven beide part:jen hun prestit495 n-et steeds tese-

lijk  vervullen,  kan  het  wensel: jk  zi j- - voc-3'  f-f:e-  he:te  :partn,en

elkaar niet kenner - de borgtocht of de garantie var' een grns:45 bekende

derde te verlangen -n afwachting van de tegenprestat-e.

In de 'Ade en de '5de eeuw waarborgden bekende banker. de verbi-ter':s var

hur cl,Ont d.m.v. een aval  :  ze gebruikten h-ert,j eer wisse', wegens de

stre-ghe-t v/r het cambiaa: recht. (Aval heette oorspronke'<32 ed valorem

d.w.z. ter verhoging van de kwal:teit van de wisse').

Late" gebe_'de deze waarborgverlening meer en meer zonder het gebru-k van

een wisse'   : hieruit groeide het borgtochtkrediet (c..6/-t par

cautionnement).  In het Nederlands en het Frans verwijst het woord aval log

steeds naar 'et gebruik van een wissel (of een orderbriefle).

(In het Duits slaat het woord 'Avalkredite'  nog  op  het  geheel  van  de  borg -

tocht- en garantiekredieten: in het Franse taalgebruik zegt men onafhanke

lijk van de wissel 'don,ter son aral a une politique: avaliser la dkision
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de quelqu'un'. Het (Nederlands-Franse) aval heet in het Duits

'Wechsetburgschaft').

De laatste jaren ontwikkelde zich bij ons - vooral onder druk van de inter-

nationale handel - een verwante kredietvorm : het garantiekrediet, die tot

voor enkele jaren in Belgia, in Frankrijk en in Nederland minder sterk de

juridische  aandacht genoot, en dit in  tegenstelling  tot  Duitsland,

Zwitserland  en  Oostenrijk, die deze rechtsfiguur  veel  langer  kenner,

alhoewel (nog ?) niet in een wettekst vastgelegd.

In de jaren zeventig kwam hierin verandering  : de rechtsfiguur garantie

werd in Frankrijk, Belgia en Nederland intensief onderzocht. Verscheidene

artikels zijn er speciaal aan gewijd (in Belgie : Velu, De Vroede + Flamae,

Van Lier,  Simont + Bruyneel,  Dirix,  Poullet, Wymeersch,  De Ly,  Devos,

Hordies, Van Ryn + Heenen; in Nederland Mijnssen en Pabbruwe, die in zijn

boek Bankgarantie/Borgtocht een overzicht geeft van de Nederlandse publfka-

ties terzake; de Fransen hadden de omvangrijke Feduci-studie, verder o.a.

Rives-Lange; cfr. bibliografie).

In feite werd bij ons (alsmede bij onze zuider- en noorderburen) het begrip

garantie ontdekt door de internationale bankpraktijk vooral in verband met

de (middel)lange export. De analyse van het rechtsbegrip leidde tot de

vaststelling dat de garantie oak in het binnenlands rechtsverkeer bestond,

ook al  wordt ze niet uitdrukkelijk als dusdanig gekwali ficeerd. Haar

toepassing gebeurt hoofdzakelijk in de banksector,  maar ook daarbuiten.

Auteurs  vinden  zelfs  duidelijke  sp:ren  van  de  garant 42  :n  zeer  oude

teksten.

207. Theoretisch zijn bankborgtocht en bankgarantie twee verschillende

kredietvormen, doch in de praktijk is de grens tussen beide riet steeds

duidelijk. De gebruikte terminologie is daarbil niet doorslaggevend.   De

rechter zal desgevallend m66r op de aard dan op de gebruikte benaming let-

ten om ze te kwalificeren, d.w.z. dat uiteindelijk de rechter soeverein zal

beslissen wat het nu is : in werkelijkheid is de zogenaamde borgtocht dik-

wijls een garantie.

Dit geldt in de binnenlandse handel  (In Frankrijk - Arr. Cass. fr.  com.

8.12.87 - met noot J.L. Guillot - Banque et Droit, septembre 88, p. 60),

maar vooral in de buitenlandse handel  (cfr. Hoofdstuk X voor de Belgische

rech:spraak en de Franse cassatierechtspraak).
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In de rechtspraak kan overigens een verdere uitwerk.ng terzake vas:geste'd

worden; ook de rechtsleer houd: z'ch 'ntensief met dit probleem bezig (cfr.

E. Wymeersch,  Borgtocht  e- ga-ant-e fr Liber Amicorum .70:n Ronse, 1986,

pp. 655-669).

1.2. Gemeenschappelijke aard van de twee kredietvormen

208. De bankborgtochten en de bankga-2-:fes wo-den ver'eeid hetz21 gewso-

leerd, hetz-j in het raam van een (bestendige) kredietopecfng, waarb-j in

d-t laatste geva' de bank federe verr-chting naa.· huur Sading kan aanvaar-

den tot een bepaald bedrag.

Een kredietopening zal d-bv-j's cok 2-jere k-edietvormen omvatten. Hoewel

het  fn Belgia gebruikelijk :s de kredie:ve-'er-*g sch-iftelijk vast  te

leggen, geldt deze vereiste des te meer bij deze kredietvormen.

Het gaat h€er om handtekeuinukredieten, waa-5-3 de bank ee- efgen verb---

tenis aangaat, die bij de verbintenis var haar cliant-kredietnemer tegen-

over een de-de word: gevoeid

De bank kan dat doen

- hetzij om de kred:etwaardfgheid van de k-ediet-emer te verhoger (het

meest voorkomend geval);

- hetzij om kasuitgaven aan de kredietnemer en aan de kredietgever te

besparer,  tenminste zolang er geer beroep wordt gedaan op de betrokken

bankverbintenis; overigers leider   ze   - et noodzakel.j: tot  een

gelduitgave.

Indien er wel beroep gedaan wordt op de bankborgtoch: of de bankgarantfe,

dan wordt het een ge'dk-edfet, tenzij de kredietnemer de bank onmiddellijk

kan dekken.

Bij deze kredietvormen treden tenminste dr2e partilen op, zoals ove--gers

ook bij de documentaire kred:eter :

- de opdrachtgever,

- de borg of de garant (m.a.w. de bank van de opdrach:gever),

- de begurstigde.

Eve-tueel treed: een vierde part4 1 op, meestal een buitenlandse bank, die

een waarborg verleest (m.a.w. zij is de issuing bank) er die op haar beurt

door de eerste bank wordt tegerigewaarbors,1.   cif  rlip  een  waarborg  i  : tge.pf 
i·oor r ·ekeni "g ,·an de eerste bank.
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Bij consortiale kredieten kan het gebeuren dat ook de waarborg consortiaal

verleend wordt.

Op  basis van  deze  kredieten  en  overeenkomstig  de  instructies  van  de

kredietnemer-opdrachtgever, levert de bank borgtochten en garanties af aa-

derden.

Dit gebeurt meestal ter uitvoering van de financidle bepalingen van het

basiscontract  (koop of aanneming),  dat gesloten  is tussen enerzi jds de

verkoper/aannemer of de koper  (nl. hogervermelde kredietnemer) en ander-

zijds respectievelijk zijn klant of zijn  leverancier - de vatutaverhou

ding -  en  dat  het  verstrekken  van  een  dergelijke  bankborgtocht  of

bankgarantie - de dekkingsverhouding - inhoudt.

(De begrippen dekkings- en valutaverhouding warden in een zeer ruime con-

text geanalyseerd door Dirix - Obligatoire verhoudingen tussen contractan

ten en derden - nr. 200 e.v.. Ook Wymeersch gebruikt ze in z:jn studie

Borgtocht en garantie p. 666).

De bank gaat hierbij een verbintenis aan,  meestal  beperkt in bedrag en

begrensd in tijd, voor rekening van de kredietnemer ten gunste van ee-

derde-begunstigde : de bank voegt hier haar eigen solvabiliteit bij deze

van de kredietnemer voor een verbintenis die hij  ten opzichte van de

begunstigde heeft aangegaan.

Deze verbintenis van de kredietnemer (ten opzichte van de begunstigde) kan

bestaan uit

- hetzij de betaling van een geldschuld, zodat de bank deze eventueel moet

verrichten,

- hetzij de uitvoering van een daad of van een werk volgens overeengekomen

modaliteiten (verbintenis om iets te doen of niet te doen), wat bij niet-

naleving leidt tot de betaling door de bank van een vergoeding : de bank

gaat slechts een verbintenis tot betalen aan, nooit een verbintenis tot

doen.

De bankverbintenis verschilt juridisch volgens de gebruikte opstelling :

het is een bankborgtocht of een bankgarantie.

Beide verbintenissen zijn abstract - de graad van abstract:e kan varieren

naar gelang het geval - in die zin dat de bank een verbintenis aangaat die

os staat van haar oorzaak. Uiteraard moet die oorzaak een geoorloofde

zijn, mag haar gebruik in de verhouding kredietnemer-bank niet bedrieglijk

zijn en sluit ze later verhaal niet uit.
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De  abstractie  blijkt  eigenlijk  steeds  aangenomen  te warden  -.v.r.  de

bescherming  van  de  belangen  van  derden  (cfr.  Mijnssen  -  Causule  en

abstracte rechtshandelingen in het vermogensrecht, p. 16 - 1979).

Terwijl de borgtocht meer voordeler bied: voor de schuldenaar is de garan-

tie eerder afgestemd op de schuldeiser.

1.3. Kenmerken van de bankborgtocht

209. Door ee- bankborgtocht stelt de bank zich voor een verbintenis b:-g er

neemt ze jegens de schuldeiser de verp -chtfng ep zich die verbintenis na

te komen indien de schuldenaar (d. . de Predietnemer) ze niet zelf nakort.

De borgtocht is een benoemd contract en wordt geregeld door art. 20" e.v.

B.W.   Indien de bank betaalt, wanneer op haar beroep wordt gedaan,  dar

voldoet ze de schuld van haar kred.etnemer; vcer haar is dat een uccossoire

verbfntenis, waardoor ze gehouder fs order dezelfde voorwaarden als de

hoofdschuldenaar,  zodat  ze  tegen  de  schulde4.ser(s;  elle  e.ept es  ka-

opwerpen die deze hoofdschuldenaar (de kredietnemer) kan fnroepen.  Daa-0-

zal de bank ook de opdrachtgever corsulteren alvorens te betalen teneinde

:'lr eventue'e opwerpingen te kennen en  last ze soms de clausule in  :

"betal-ns  ze   gebeurer  via  semeen  akkoord  of  na  voorlegging  van  een

ge-echte'-11- vo--fs".

De (bank)borgtocht kan gegeven worden voor toekomstige of voorwaardelzjke

verbinte-*ssen. m'ts deze voldoende bepaalbaar zijn.

De bankborstoo'-·+ 's meesta' hoofd:·lijk, zodat de bank aan tet voo-rech:

(b*nafice) van u4twinr-ng en aan het voorrecht (b6n6fice) van sch-ldspl-t-

sing verzaakt. De begunstigde van de bankborgtocht ka- z'ch Kier de-

direct tot de ta-k wenden b43 het niet-nakomen var: de verpl-cht--gen door

de kredietnemer en dit ten belope van de som der bankborgtocht; hierdoo-

wordt de accesso'rite:t van de bankborgtocht verzwakt.

Oe verbintenisser van de bank (bors) 2:jn weliswaa- i- d'e z-r abstract,

dat er Seen evcepties u:t de kredietopening kunnen worden ingersepen; dat

is overigens ook het geval bij de bankgarantie (cf-. sub 1.4.), doch ze

z:jr niet abstract (wel accessoir) tegenover de commerci6le relatie, wat

echter wel het geva7 is b,j de bankgarantie, waar ze dus abstract z jr.
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BASISSCHEMA BANKBORGTOCHT

K      (1) commerci6le relatie             B1                                                                             .
(valutaverhouding)

opdracht binnen

kredietopening

(dekkingsver- (2) (3)

houding)        1                              borgtochtverbintenis

Bk                             (borgtochtverhouding)

Parti ien

K : opdrachtgevende kredietnemer

B : begunstigde

Bk : bank van de kredietnemer

Verhoudinqen

(1) commercidle relatie tussen de oodrachtgever en de begunstigde.

(2) kredietopening tussen de bank en de kredietnemer-opdrachtgever, waar-

binnen deze laatste opdracht geeft aan de bank zich borg te stellen

voor de verbintenissen van de oodrachtgever.

(3) verbintenis van de bank als borg tegenover de begunstigde.
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De prakt jk leert dat de schuldeisers meer en meer - deze schulde:sers zijn

de thans  n de hu:dfge marktverhoudingen dominerende kopers en aanbesteders

- proberen het abstract karakter van de bankverbintenis te verhogen door

d:t meer en meer los te weken van de gewaarborgde verbintenis, dank zij het

conventioneel verzaken aan een geheel van excepties die aan de hoofdverb-.-

ten-s verbonden zijn;  er  is een denaturatie van de bankborgtocht,  die

verzelfstandigd wordt tot eer bankverbintenis, volledig los van deze van de

schuldenaar.

Ir de mees: abst-acte vor- Fomt mer tot de (h-erna bestudeerde) garant:e op

eerste verzoek.

In feite :s het zc dat er heel wat hybrid sche formules bestaan tusser de

borgtocht en de ga-antie : dit kan het geva' z'jr bij de ve--eldingen zoa':

"op eerste verzoek".   In het algemeen verwijst deze clausule naar ee.

onvoorwaardelijke garantie, maar er zijn uitzonder--ger daarop fc'-. ter-
zake naar een opmerking var·, Pabbruwe - Bankgo.rantip/Bc,i'gtoc:ht, p. 9, d'e
verwfjst naar een von, s var de Pres€dent Rech:bank Amsterdam dd. 5.4.84).

D-'t 'aa:ste '·-a- '-et sev'21 z:J'-, 5*j de "borgtocht op eerste verzoek", waar-
b:j de borg moet presteren,  zonder dat de begunstigde het bew.js moet

leveren van de gegrondheid terzake, die slechts later moet bewezer warden

(cfr. Wymee-sch voornoemd arti:el, p. 663 en Van Ryn et Heenen - Principes

de Drolt Commercial - Time IV, 1988, pp. 519-520; reeds Canaris stelde (-n

1981)  de  vraag  of  de  BUrgschoft  auf  Erstes  Anfordern  n.et  als  een

"M-sctform" moet beschouwd worden, c.c.  or.  1124) .
De Fransen aanvaarden het bestaan van deze overgangsvorm n'et (cfr. Cass.

fr. com. 8.12.87, behandeld sub --, 36:).

1.4. Kenmerken van de bankgarantie

1.4.1. Juridisclie aard

210. De bankgarantie - zoals overigens i edere garantie-overeenkomst - valt

niet onder de rege"ng van art. 20" e, volgende B.W., want de bank stelt

zich niet borg voor de verbintenis van een derde (haar kredietnemer), en

ook  niet  direct  onder  een  ande-e  (Belgische) wettekst. De garantie-

overeenkomst is een contract sui generis, dat - zoals het documentair kre-

diet - ontstaan is sit de bankpraktijk in de internationale handel.

Wel kan verwezen worden naar art.  1134 B.W., dat de partijen vrij laat

verbintenissen af te sluiten die tussen hen als wet gelden.  Hierbij gaat
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BASISSCHEMA BANKGARANTIE

K *  (1) commerciale relatie             B*
oodracht (valutaverhouding)

binnen (2)

kredietopening

(dekkingsver-                                   (3)

houding)          y                            bankgarantie

Bk                        (garantieverhoudi
ng)

Partiien :

K : opdrachtgevende kredietnemer

B : begunstigde

Bk : bank van de kredietnemer-opdrachtgever

Verhoudinqen :

(1 ) commercidle retatie tussen de opdrachtgever en de begunstigde, nl . die

de bankgarantie van de ondrachtgever ten oozichte van de begunstigde

regelt (valutaverhouding).

(2) kredietopening tussen de bank en de kredietnemer-opdrachtgever, waar-

binnen deze  laatste oodracht geeft aan de bank een garantie af te

leveren aan de begunstigde (dekkingsverhouding).

(3) bankgarantie van de bank als garant tegenover de begunstigde, bedongen

in het commercieel contract en omvattende alle snecificaties die met

haar verband houden (garantieverhouding). Deze garantie kan eventueel

in het pre-contractuele stadium tot stand komen en eisbaar zijn zelfs

indien er geen schriftelijk contract tot stand komt.

Dit basisschema kan uitgebouwd worden, vooral bij de exoort (cfr. Hoofdstuk

X, Buitentandse bankborgtochten en bankgaranties).
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de bank een verbintenis aan, waarvan de inhoud in de garantieakte gefor-

muleerd is, doch waarvan de uitvoering niet letterlijk gebonden is aan het

ingebreke blijven van zijn clidnt, zodat er een dichotomie bestaat tussen

de verplichtingen van de opdrachtgever-kredietnemer en deze van de garan-

derende bank.

De eerste twee relaties (de commerciele relatie en de kredietopening) vor-

men de economische grondslag van de nieuwe autonome relatie bankgarantie :

deze is praktisch nooit een alleenstaande verbintenis, maar maakt meestal

deel uit van een geheel van contracten waaruit ze ontspruit; ze beoogt een

specifiek  resultaat  te verzekeren  (b.v.  de garant  belooft  te betalen,

indien haar cliant het niet doet).

De bankgarantie is een geldverbintenis die wel samenhangt met de verbin-

tenis van een derde, maar waarbij de bank een zelfstandige schuldenares is.

De verbintenis van de bank berust uitsluitend op een tot de begunstigde

(koper/bouwheer) gerichte rechtshandeling en vormt een eenzijdige zelfstan-

dige verbintenis.

(Het eenzijdig karakter van de bankverbintenis wordt door de rechtspraak

algemeen aanvaard; oorspronkelijk beschouwden enkele auteurs - o.a. Bellis

en Poullet  in Les garanties bancaires  internationales,  pp.  153-162 en

Mijnssen in De Bankgarantie, p. 39 - de garantieverlening als een eenzijdig

aanbod, dit aanbod werd door de begunstigde - die dikwijls de tekst had

opgelegd  ! -  stilzwijgend aanvaard werd zodat het een contract wordt :

contrat par acceptation tacite. Deze opvatting leunde aan bij het (vooral

op het gebied der levensverzekeringen) bekende beding ten gunste van der-

den, zoals het in artt. 1129 en 1165 B.W. is voorzien en waarbij de aan-

vaarding door de derde het beding onherroepbaar maakt. Niettemin kunnen

partijen zich zo uitdrukkelijk uitspreken - het gaat hierbij om aanvullend

recht -  dat aan een derde een onherroepbaar recht toegekend wordt, dat hij

zelfs niet moet aanvaarden - cfr. Dirix - Obligatoire ... o.c. nr. 123).

De bankgarantie is abstract en dit uit zich op een dubbel vlak :

1. een overstaan van de kredietopening (m.a.w. als dekkingsverhouding)  :

tegenover de bankverbintenis - meestal tot de betaling van een vastge-

steld bedrag als schadevergoeding van de begunstigde - kan geen exceptie

uit de kredietopening ingeroepen worden. Zo zou de bank niet mogen wei-

geren haar verbintenis Uit te voeren omdat haar cliant intussen

insolvabel  zou geworden zijn. Dit aspect heeft de bankgarantie dus

gemeen met de borgtocht.
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2. ten overstaan van het commercieel basiscontract (m.a.w. als valutaver

houding) waarbij de bank gehouden is haar verbintenis op verzoek van de

begunstigde na te komen, zonder mogelijk uitstel van betaling of inroe-

ping van de excepties die de hoofdschuldenaar zou kunnen aanvoeren tegen

de schuldeiser : ze is dus niet gebonden aan de verbintenissen van het

commercieel contract, hetgeen overigens tot misbruiken (kwade trouw en

rechtsmisbruik) kan leiden (en leidt ...). De bank betaalt dan hierbij

haar eigen (niet-accessoire) schuld.

Dit  laatste aspect  is wel  verschillend van de borgtocht, waarbij de

bank, bij uitvoering, de schuld van haar clilnt betaalt.

Zodra de garantie overeenkomstig de bepalingen van de garantieakte opeis-

baar is, moet de bank de inhoud van het basiscontract niet onderzoeken maar

moet  ze  normaal  binnen  enkele  dagen  het  gevorderde  bedrag  betalen,

uiteraard binnen de perken van de garantieakte. Hier geldt het motto

"eerst betalen, dan praten" : bij een betwisting wordt de bewijslast omge-

keerd.

1.4.2. Varianten van bankgaranties

211. Men onderscheidt bij de bankgaranties twee types : de onvoorwaardelij-

ke en de documentaire bankgarantie.

Bij  een onvoorwaardelijke bankgarantie  (op eerste verzoek,  automatisch,

N.-Ned.  afroepgarantie; d premidre demande,  automatique,  inconditionelle:

auf erstes anfordern; first demand, on demand) moet het beroep erop niet

eens gestaafd zijn en moet de bank zonder meer haar verbintenis uitvoeren.

In deze vorm is de bankgarantie abstract (zoals de bankverbintenis bij het

documentair krediet).  Dit type is het meest verspreide.

Een enigszins afgezwakte vorm van de onvoorwaardelijke is de gemotiveerde

bankgarantie, waarbij de bank nog steeds op eerste verzoek moet uitvoeren,

doch de begunstigde in een statement de redenen van zijn beroep op de

garantie moet mededelen, dat later verhaal vanwege de verkoper kan verge-

makkelijken.

Bij een documentaire bankgarantie (roorwaardelijk; documentaire, conditio
nelle; conditional) is de uitvoering ervan ondergeschikt aan de voorlegging

van de in de bankgarantie nauwkeurig omschreven documenten, die bewijzen -

of tot het bewijs ervan bijdragen -, dat de geplande prestaties niet of

slecht worden uitgevoerd; het is bijzonder nuttig op hun loutere bewijs-

functie te wijzen.
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Wat deze documenten betreft :

- deze moeten uitgaan van een derde persoon - nl.  die buiten het han-

delscontract staat -, b.v. bij een arbitrate bestissing, een rechterlijke

besZissing in kracht van gewijsde of nog het verslag van een expert;

- ze moeten uitsluitend naar objectieve feiter verwijzen;

- ze moeten op zichzelf voldoende duidelijk zijn, zodat de beschikkingen

van het handelscontract niet dienen geinterpreteerd te worden;

- de bank moet ze met een redelijke zorg onderzoeken (zoals bij de documen-

taire kredieten).

Meestal wordt in dergelijke bankgaranties uitdrukkelijk bepaald dat ze ook

uitvoerbaar zijn, mits schriftelijk akkoord van de kredietnemer.

1.5. Verhouding bank - kredietnemer

212. De bank komt meestal met de kredietnemer overeen dat ze haar borg-

tochten en haar garanties stelt onder diens uitsluitende aansprakelijk-

heid : de kredietnemer is namelijk verplicht zonder uitstel aan de bank

alle bedragen te betalen die ze zelf zou betaald hebben ingevolge een

beroep op haar borgtocht of op haar garantie.

Er is meestal ook contractueel bepaald (in het algemeen kredietreglement)

dat de bank niet moet bewijzen dat ze daartoe door het gerecht werd gedwon-

gen en dat ze van rechtswege de door haar betaalde bedragen in de rekening-

courant van de kredietnemer mag debiteren.

Benevens de klassieke bedingen (inzake voorwaarden, eventuele zekerheden,

toepasselijkheid van het algemeen kredietreglement), dient verwezen te wor-

den naar enkele bijzondere bedingen zoals de terugbetalingsclausule en de

dekkingsclausule.

De terugbetalingsclausule bepaalt dat, indien de rekening van de krediet-

nemer  ingevolge  de  uitvoering  van  de  bankverbintenis  een  ongeoorloofd

debetsaldo vertoont, de kredietnemer dit onverwijld moet aanzuiveren en dat

hij inmiddels een bepaalde (aan de marktontwikkeling aanpasbare) rente zal

moeten betalen.
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De dekkingsclausule bepaalt dat de bank op elk ogenblik en met een gewoon

bericht gerechtigd is de rekening van de kredietnemer te debiteren met een

som die als gedeeltelijke of totale dekking moet dienen voor haar eventuele

uitgaven;  hierbij  zal  de  kredietnemer  eventueel  het  hierdoor  ontstane

debetsaldo onverwijld moeten aanzuiveren. Die clausule - die tot een ver-

mindering van het bankrisico kan leiden - wordt eventueel in de correspon-

dentie ingelast indien de termijn niet bepaald of te bepalen is, zeer lang

is of eventueel om een andere opportuniteitsreden.

1.6. Redactie van de borgtocht- of garantieakte

213. De tekst van de akte kan voorgesteld worden

a) door de begunstigde (meestal de openbare besturen),

b) door de kredietnemer,

c) door de bank of met haar behulp.

Alvorens de bank haar akkoord kan geven, moet ze de tekst kennen (eventueel

de vervangingsformule, wanneer een borgtocht of een garantie gesubstitueerd

wordt), namelijk om te beoordelen tot wat ze zich zou verbinden.  Bovendien

moet ze - in principe v66r de uitgifte - het uitdrukkelijk akkoord verkre-

gen hebben van de opdrachtgever (kredietnemer). Nochtans kan de bank - in

geval van noodzaak - de borgtocht of de garantie zelfs verlenen (bv. op

telefonisch verzoek) v66r dat ze het schriftelijk akkoord van de krediet-

nemer heeft; dit akkoord wordt dan wel achteraf gevraagd.  Deze handelwijze

is natuurlijk vrij riskant voor de bank, zodat ze het slechts voor zeer

goede clianten doet.

De borgtocht- of garantie-akte dient nauwkeurige bepalingen te bevatten

inzake

- een korte beschrijving van de gewaarborgde verbintenis;

- hbt bedrag, waartoe de bank zich verbindt : dat kan bepaald zijn, doch in

bepaalde omstandigheden gaat het om een onbepaald bedrag, wat een des te

groter risico inhoudt;

- de modaliteiten inzake beroep op en vrijgeving van de borgtocht of de

garantie;

- de looptijd van de bankverbintenis.

Dit laatste punt is vrij delicaat.  De bank verkiest uiteraard een bepaalde

looptijd, zodat ze automatisch vrijgesteld is na verloop van de betrokken

periode,  indien er vooraf geen beroep gedaan werd op de borgtocht of de

garantie of deze niet uitdrukkelijk werd verlengd. Kent de bank de loop-
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tijd niet nauwkeurig, dan neemt ze een termijn die iets langer is dan de

vermoedelijke; soms wordt er de mogelijkheid tot verlenging voorzien, maar

dan wel mits akkoord van de bank.

Indien het niet anders mogelijk is, zal de bank een verbintenis met onbe-

paalde looptijd verlenen, waarbij ze dan wel onderzoekt of deze al of niet

herroepbaar is;  een onherroepbare verbintenis houdt voor haar een groot

risico in.

In geval van een onherroepelijke verbintenis met niet-beperkte duur blijft

de aansprakelijkheid bestaan, zolang de bank

- hetzij niet opnieuw in het bezit is van het document waardoor ze zich

verbonden heeft;

- hetzij niet door de begunstigde uitdrukkelijk is bevrijd;

- hetzij de bevrijding niet op een andere wijze verkregen heeft,  b.v.

d.m.v. een uitvoerbare gerechtelijke beslissing, betekend aan  de

begunstigde.

1.7. Andere aspecten

214.  Andere  problemen  zijn  de waarschuwingsplicht  van  de bank bij  de

afroeping van garantie, de verklaring "betalen of verlengen", de uitvoering

van de betaling,  de verhindering van de betaling,  de betwisting inzake

bedrog en misbruik.

Daar  deze  problemen  zich  hoofdzakelijk  stellen  bij  de  internationale

bankgaranties, worden ze in Hoofdstuk X behandeld.

1.8. Rechtspraak

215.

- Pr6sident du Tribunal de Commerce de Bruxelles - 8.10.85 - Fabricom c/

B.B.L., R.D.C. 86, pp. 648-650.

De garanderende bank moet betalen indien het basiscontract niet ontoelaat-

baar  is,  de  afroep  overeenkomstig  de  bepalingen  van  de  garantie-akte

gebeurde en er geen kennelijk misbruik of bedrog voorhanden is.

- Hof van Beroep te Antwerpen - 15.10.85 - N.V. Hypotheek en Kapitalisatie-

maatschappij t/ Paribas - R.W. 86-87, pp. 400-402 en T.B.H. 86,  pp.

646-648.

De garanderende bank, die zich "onherroepelijk en onvoorwaardelijk" voor

haar cliant verbindt,  kan  het voorrecht van uitwinning,  eigen aan de

borgtocht,  niet inroepen,  zelfs indien in de akte ten onrechte de term
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"borgstelling" werd gebruikt.
Cfr. opmerking sub nr. 363bis in fine.

2. WAARBORGEN GESTELD IN HET KADER VAN HET HANDELSVERKEER

2.1. Algemene en meest verspreide types

216. De garanties van betaling, goede uitvoering van werken of leveringen,

van terugbetaling van voorschot zijn de meest verspreide. Daar ze vooral

bij de export verleend worden, wordt hun studie hoofdzakelijk behandeld in

het kader van de buitenlandse kredietvormen (cfr. Hoofdstuk X). Een deel

van deze groep garanties wordt ook in het binnenland verleend t.g.v. open-

bare besturen (cfr. 4.1.).

2.2. Waarborgen in verband met de "wet-Breyne"

217. De koper van een te bouwen of in aanbouw zijnde woning - waarvan de

betaling contractueel  in &*n of in meer keren dient te gebeuren - wordt

dank zij een waarborg beschermd tegen de eventuele tekortkoming van de

verkoper of van de aannemer; aan de koper wordt dan een garantie - genaamd

waarborg van voltooiing - verleend, overeenkomstig de wet-Breyne (wet van

9.7.71), aangevuld door een K.B. van 21.10.71.

De Staat heeft hier het wettelijk raam voor deze verrichtingen geschapen,

maar gaat daarbij zelf geen verbintenissen aan.

De regeling is verschillend naar gelang de verkoper-aannemer al dan niet

geregistreerd is.  De looptijd is echter in beide gevallen onbepaald wegens

de onzekerheid inzake de datum van oplevering.

(Geregistreerde aannemers voldoen aan hun wettelijke, voornamelijk fiscale

en 'sociale verplichtingen. De lijsten ervan worden gepubli ceerd in de

B.B.S. Ingevolge  het K.B. van 5.10.78 is het voor  de  financiale

instellingen vanaf 1.6.79 belangrijk deze lijsten te raadplegen.

Volgens de nieuwe wettelijke regeling kunnen diegenen die voor het bouwen

beroep doen op een niet-geregistreerde aannemer, hoofdelijk aansprakelijk

gesteld worden voor de sociale en fiscale schulden van de aannemer - en

zijn  eventuele onderaannemers - en ze moeten hiervoor vooraf twee

inhoudingen van 15 % elk (fiscus en R.S.Z.) van het bouwbedrag doen.

Er zijn hier (nog) wel uitzonderingen, zoals bij de bouw van een eigen par-

ticuliere woning. Deze aannemers zijn uiteraard gevaarlijk voor de bank

...).
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2.2.1. Geregistreerde verkoper/aannemer

218.  Een  borgtocht  wordt  gesteld  bij  de D.C.K.  volgens een wettelijk

voorgeschreven tekst in de vorm van een driepartijenovereenkomst tussen de

aannemer-promotor, de koper en de bank.  Het bedrag van de garantie beloopt

5 % van de verkoopprijs van het gebouw (zonder de grond).

De begunstigde kan er beroep op doen op eerste verzoek vanaf de datum

vastgesteld voor de voltooiing van de werken.

De vrijstelling bedraagt 50 % bij de voorlopige oplevering en 50 % bij de

definitieve oplevering, als er niet geclaimd wordt.

2.2.2. Niet-geregistreerde verkoper/aannemer

219. Het gaat hierbij om een gewone driepartijenovereenkomst.

Het bedrag van de garantie is onbepaald, want het gaat om de sommen die

nodig zijn om het gebouw te voltooien.  Als berekeningsbasis - voor de kre-

dietstatistieken en voor de provisies - neemt men de kostprijs van het

gebouw (zonder de grond), verhoogd met een veiligheidsmarge van 10 %, doch

verminderd met het reeds betaald bedrag van de werken. Dit bedrag wordt

trimestrieel  aangepast op grond van de staat van vooruitgang van alle
werken.

Het gaat hier niet om een garantie op eerste verzoek, wel om een documen-

taire garantie. De bank moet hier slechts betalen na voorlegging van het

proces-verbaal, opgemaakt door een expert, aangesteld door de Voorzitter

van de Rechtbank van Eerste Aanleg.

De vrijstelling bedraagt 100 % bij de voorlopige oplevering (of op de datum

van ingebruikneming,  wat  een  dergelijke  voorlopige  oplevering  laat

veronderstellen).

De bank verlangt hierbij verscheidene documenten  :  de basisovereenkomst

(koop of aanneming), het (uiterst gedetailleerd) bestek en de nauwkeurige

plannen van de werken.

De bouwheer - en dus ook de garanderende bank - kan eventueel aangesproken

worden voor 30 % (2 x 15 %) van het gewaarborgd bedrag,  in verband met

fiscale en sociale lasten van de niet-geregistreerde aannemer.
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2.3. Waarborgen in verband met cognossementen

2.3.1. Garantie aan een rederij voor ontbrekend cognossement

220. Bij internationale zendingen over zee ontbreekt soms het cognossement

bij de aankomst van de goederen.  Indien de bank echter de mening toegedaan

is dat haar clidnt, in wie ze vertrouwen stelt, dit ontbrekende cognosse-

ment rechtmatig tijdens de eerste dagen zal ontvangen,  dan zal ze een

garantie verlenen voor het risico van het afleveren van de goederen zonder

voorlegging van het cognossement.  Door deze garantie staat de bank in voor

alle gevolgen die hieraan verbonden zijn, voornamelijk de aanbieding van de

cognossementen door een derde, houder ervan. De bank waarborgt alle even-

tueel geleden schade door de bevrachter : waarde van de koopwaar, eventueel

de vracht, de eventuele schadeloosstelling, gerechtskosten, advocatenerelo-

nen, etc. Deze garantie kan gegeven worden zowel voor een zeecognossement

als voor een binnenscheepvaartcognossement;  de Kamer van Koophandel  en

Nijverheid van Antwerpen heeft terzake formulieren opgesteld voor respec-

tievelijk die twee types. (Terminologisch hapert er hier ook wat : garan-

tie en borgtocht worden door elkaar gehaald ...)

Deze garanties  zijn onbepaald inzake looptijd,  ofschoon ze meestal van

korte duur zijn; inzake bedrag zijn ze onbepaald, wat potentieel een bij-

zonder groot risico inhoudt.

De vrijstelling gebeurt onmiddellijk nadat het cognossement afgegeven werd.

2.3.2. Garantie aan een rederij voor een nieuw cognossement

221. Het kan gebeuren dat het origineel cognossement verloren geraakt en

dat de persoon die het cognossement verloren heeft, de rederij (of haar

agent) om een nieuw cognossement verzoekt.

Hierbij loopt de rederij die op dit verzoek ingaat, het gevaar dat ze twee

keer gevraagd wordt de goederen af te leveren. Om zich tegen de gevolgen

van dit risico te dekken, verlangt de rederij (of haar agent) van de bank

een garantie.

Het bedrag is meestal onbepaald, maar het slaat terug op de waarde van de

koopwaar, eventueel  verhoogd  met  de  vracht,  de  gebeurlijke  schade-

loosstellingen, gerechtskosten, advocatenerelonen, enz.

De looptijd is onbepaald. De vrijstelling gebeurt wanneer het verloren

origineel teruggevonden wordt. Ze is onderworpen aan de burgerlijke ver-

jaring.
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2.4. Waarborgen tegenover de huiseigenaars

222. De verhuurders van een onroerend goed eisen dikwijls een zekerheid

vanwege de huurder, teneinde zeker te zijn van de goede uitvoering van zijn

verplichtingen. Wanneer de huurwaarbory uit een geldsom bestaat,  is de

huurder verplicht de bepalingen van het art. 1752 bis B.W. na te leven (wet

van 29.12.83). In de plaats hiervan kan de bank aan de verhuurder een

borgtocht verlenen ten belope van een bepaald bedrag en voor een bepaalde

looptijd.

Er wordt ook wel een bankgarantie verlangd. Meestal betreft het een docu-

mentaire bankgarantie, uitvoerbaar op voorlegging van een vonnis of een

verslag van de expert; soms wordt een bankgarantie op eerste verzoek van de

eigenaar afgeleverd.

2.5. Garantie voor de overname van een notariaat

223.  Bij de overname van een notariaat wordt een overdrachtsvergoeding

betaald door de notaris-overnemer.  Alvorens de overname goedgekeurd wordt,

gebeurt er een administratief onderzoek (inzake diploma, stage, enz.).  De

kandidaat-overnemer moet bovendien bewijzen dat hij over de vereiste finan-

cidle middelen beschikt. De Tuchtkamers der Notarissen van ieder gewest

vragen daarom hetzij de deponering bij hen van de fondsen - nodig om de
overname te betalen - hetzij een bankgarantie uitvoerbaar op eerste ver-

zoek.

3. WAARBORGEN GESTELD IN HET KADER VAN GERECHTELIJKE BETWISTINGEN

3.1. Garantie in verband met een vonnis

224.  De  bank  kan  een  garantie  afleveren,  teneinde  de  uitvoering  bij

voorraad van een vonnis te beletten omdat de opdrachtgever in beroep gaat.
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3.2. Garantie in verband met een uitvoerend beslag

225. De bank kan een garantie afleveren, teneinde een uitvoerend beslag te

vermijden of het bewarend beslag op te heffen wanneer de zaak nog niet

definitief is beslecht.

3.3. Beschikbaarstelling van betwist bedrag of goed na uitspraak in eerste

aanleg

226. Teneinde de winnende partij van een proces toe te laten na de uit-

spraak in eerste instantie in het bezit van een betwist bedrag of van een

betwist goed te komen, niettegenstaande de mogelijkheid van hoger beroep,

kan een gerechtelijke bankgarantie geaist worden opdat het vonnis uitge-

voerd zou worden.

4. WAARBORGEN GESTELD TEN OVERSTAAN VAN DE OPENBARE BESTUREN EN INSTELLIN-

GEN

4.1. Garanties ten voordele van (binnenlandse) openbare besturen

227. Garanties worden gegeven met het oog op de bescherming van de bouwheer

voor de niet-uitvoering, de vertraagde of de slechte uitvoering door de

aannemer van  zijn  verbintenissen  betreffende  een  bepaalde verrichting,

namelijk de inschrijvingsgarantie en de uitvoeringsgarantie. De garanties

worden gevormd met tussenkomst van de D.C.K., die tegenover de bank als

vertegenwoordiger van de begunstigde optreedt.  Het zijn garanties uitvoer-

baar op eerste verzoek. Er dient hierbij opgemerkt te worden dat de

gebruikte formulieren ten onrechte borgstelling vermelden.

De 'inschrijvingsgarantie wordt geaist van de inschrijver voor zijn deelne-

ming aan een aanbesteding. Ze moet de uitschrijver van een aanbesteding

(van werken of van leveringen) beschermen tegen niet-realistische aanbie-

dingen. De bank verbindt zich ertoe aan de begunstigde op diens eerste

verzoek het waarborgbedrag (geheel of gedeeltelijk) uit te betalen, indien

de inschrijver - aan wie de aanbesteding werd toegewezen - zou weigeren of

niet  in staat zou zijn het contract te ondertekenen. De vrijstelling

gebeurt een maand na de toewijzing.

De uitvoeringsgarantie wordt gedist van de aannemer-verkoper, aan wie de

werken of de levering zijn toegewezen. Ze moet de bouwheer-koper bescher-
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men tegen eventuele wanprestaties van de uitvoerder der werken of van de

verkoper  :  ze slaat op de goede afloop van de werken of op de goede

levering. De vrijstelling bedraagt meestal 50 % bij de voorlopige ople-

vering en 50 % bij de definitieve oplevering.

De looptijd van de garantie is meestal onbepaald, want de data van opleve-

ring van de werken zijn onzeker. Alhoewel de looptijd niet expliciet is

bepaald, is in het lastenboek het aantal werkdagen (meestal) omschreven of

wordt bepaald binnen welke termijn bedoeld werk de voltooiing resp. de

levering moet gebeuren.

Volgens de gebruiken gebeurt de voorlopige oplevering vrij snel na bedindi-

ging der werken en de definitieve oplevering meestal maximum 1 jaar na de

voorlopige.

Het bedrag is in het algemeen 5 % van het inschrijvingsbedrag, ofschoon het

hoger kan liggen voor speciale contracten gesloten met de Staat.

4.2. Garantie goede uitvoering van wegeniswerken

228. Ingeval particulieren bouwgrond verkavelen, dienen deze de terugbeta-

ling van wegenisuitrustingswerken  (gas-, water- of elektriciteitsleidin

gen),  door  de  gemeente uitgevoerd, te waarborgen (Wet  Stedebouw  van

29.3.62, art. 67 bis § 3).

Een garantie kan hiervoor dienen;  ze slaat op het totaal bedrag van de

werken. Het is een garantie op eerste verzoek.

De looptijd  is onbepaald,  wegens de onzekere opleveringsdata;  niettemin

probeert soms de bank een uiterste verhaaldatum te bepalen.

De vrijstelling bedraagt principieel 90 % bij de voorlopige oplevering en

de resterende 10 % bij de definitieve oplevering.

4.3. Waarborgen bij Douanen en Accijnzen

229. Deze materie wordt geregeld in de Algemene Wet Douane en Accijnzen :

art. 286.312. (Er is sprake van borgtocht, doch het gaat in feite om een

garantie op eerste verzoek).

Wanneer een garantie opgezegd wordt, blijft ze echter nog bestaan om de

goede afloop te waarborgen van de verbintenissen lopend op het ogenblik van

opzegging en dit zolang de bank niet wordt ontslagen van haar verbintenis.

Na onderhandelingen tussen de banken en het Ministerie van Financitbn werd

mondeling toegezegd dat de bank 1 jaar na de opzegging vrijgesteld wordt,

tenzij er een procedure aan gang is.
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4.3.1. Wekelijks krediet aan de importeur

230. Teneinde de administratiekosten te verminderen die uit de inklaring

van kleine hoeveelheden zouden voortspruiten, kan de importeur een weke-

lijks  krediet  krijgen voor  douanerechten  (plus  accijnsrechten,  B.T.W.,

boeten ...), die verschuldigd zijn voor de in de loop van de week inge-

klaarde goederen.

Hiervoor  is een garantie - foutief betiteld als borgstelling - bij de

Administratie der Douanen en Accijnzen vereist  :  deze  is revolving van

aard; ze is opeisbaar op het eerste verzoek van de betrokken ontvanger der

douanen.

Het waarborgbedrag ervan wordt bepaald in de akte, en is afhankelijk van de

omzet inzake buitenlandse handel; het is meestal klein in verhouding tot de

waarde der goederen, behalve bij produkten als tabak en alcohol.

De looptijd is onbepaald, maar dit krediet is herroepbaar door de bank, bij

een opzeggingstermijn van meestal 30 dagen.

4.3.2. Actief veredelingsverkeer

231. Voor goederen die slechts tijdelijk uit derde landen in de E.E.G.

geimporteerd worden en na een bewerking weer geaxporteerd warden, moeten

normaal douanerechten betaald worden, die na de export teruggevorderd kun-

nen worden.

Meestal ondergaan de goederen hierbij een of meer bewerkingen in Belgia :

de Administratie der Douanen en Accijnzen eist hetzij de betaling van de

douanerechten hetzij een garantie (foutief betiteld als borgstelling) - ter

dekking van deze douanerechten en eventuele boeten - voor de door haar

verleende machtiging voor actief veredelingsverkeer.

In principe is deze garantie bestemd voor bovenvermelde verrichtingen; toch

is de tekst van de voorgeschreven akte ruimer, want ze dekt alle verrich-

tingen waarvoor men een garantie afleverde bij deze Belgische douanekan-

taren; dit verhoogt uiteraard het risico voor de bank.

De  looptijd  is  onbepaaid,  doch  de  garantie  kan  herroepen  worden  op

voorwaarde van een opzegging van 30 dagen; deze opzegging dient gericht te

worden aan het douanekantoor waar keuze van woonplaats werd gedaan.
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4.3.3. Accijnsrechten

232.  De fiscale strookjes die aan de tabaksfabrieken afgeleverd worden,

moeten normaal bij hun ontvangst in de fabriek - dus v66r hun gebruik - be-

taald worden.  De bedragen kunnen zeer hoog oplopen.

Ook hier kan een garantie deze voortijdige betaling vermijden.

4.3.4. Garantie voor communautaire transitverrichtingen

233. De persoon die een transitverrichting van goederen in de E.E.G. (ook

via  Zwitserland  en  Oostenrijk)  wil  realiseren  of  die  goederen  onder

douaneregime in de Benelux wil verzenden, moet een garantie geven bij een

douanekantoor dat dienst doet als waarborgkantoor.

De garantie (foutief betiteld als borgstelling) waarborgt de betaling op

eerste verzoek van diverse opeisbare heffingen uit hoofde van overtredingen

of onregelmatigheden, nl. de betaling van de rechten bij de import indien

de export niet overeenkomstig gebeurt.

Het bedrag is bepaald in de garantie. De Zooptijd is onbepaald; ze is her-

roepbaar, met een opzeggingstermijn van 15 dagen (met aangetekende brief

aan bovenvermeld douanekantoor).

Er bestaan twee soorten garanties :

a) een globale garantie (met revolving karakter) : tot een bepaald bedrag

voor verscheidene verrichtingen;

b) een  geisoleerde  garantie  tot  een  vast  bedrag en voor een bepaalde

verrichting.

4.3.5. Waarborgen T.C.B./K.A.C.B.

234. De garantie dekt - jegens de Touring Club van Belgio (T.C.B.) en de

Koninklijke Automielclub van Belgia (K.A.C.B.) - tot staving van de aanvra-

gen van triptieken of tolpasboekjes, de invoerrechten (verhoogd met alle

boeten,  B.T.W.,  intresten en eender welk toebehoren),  die gedist zouden

worden uit hoofde van het gebruik van de verstrekte documenten.
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4.4. Garanties inzake landbouwbeleid

4.4.1. Garantie C.D.C.V.

235. De Centrale Dienst voor Contingenten en Vergunningen (C.D.C.V.) speelt

een rol bij de uitwerking,  in Belgid,  van de landbouwpolitiek van de

E.E.G.; de werking ervan is ten dele gebaseerd op kunstmatige mechanismen

van de E.E.G., die de weerslag van de pariteitswijzigingen der verschillen-

de valuta's moet opvangen.

De bank kan voor een bepaald bedrag een garantie - de tekst spreekt over

borgtocht - afleveren bij allerhande verrichtingen (certificaat, prefixatie

van heffingen,  restituties op monetaire compenserende bedragen, vooruit-

betaling en prefinanciering, actief veredelingsverkeer).

De garantie is opeisbaar bij de eerste aanmaning; ze is revolving van aard,

van onbepaalde duur en herroepbaar zonder opzeggingstermijn.

4.4.2. Garantie B.D.B.L.

236. De Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw (B.D.B.L.) heeft

een regelend doel op de binnenlandse landbouwmarkt, hetzij als tegenpartij

voor aan- of verkoopverrichtingen, hetzij door de toekenning van premies en

subsidies.

Bij een aanbesteding, uitgeschreven door de B.D.B.L.  in het raam van de

E.E.G.-reglementering, kan een garantie op eerste verzoek geaist worden ter

dekking van de goede uitvoering door de inschrijver van de contractuele

verplichtingen.

Als voorbeeld kan dienen de verkoop door de B.D.B.L.  tegen verminderde

prijs van boter uit de openbare voorraden aan een onderneming, belast met

de 'verwerking en met de levering ervan aan de sector banketbakkers, uit-

sluitend voor verbruik in die sector; de garantie slaat op het verschil

tussen toewijzingsprijs en nationale marktprijs, verhoogd met een boete.

Ook zonder aanbesteding kan een onderneming verplicht zijn ten opzichte van

de B.D.B.L. verbintenissen aan te gaan om voor de realisatie ervan sub-

sidies te verkrijgen : dit is b.v. het geval wanneer goederen tijdelijk

onttrokken worden aan de markt met het oog op prijzenstabilisatie. De

onderneming ontvangt die subsidies principieel  slechts na de volledige

realisatie van het opslagcontract, gesloten met de B.D.B.L., maar tegen een

garantie kan de ondernemer ze onmiddellijk verkrijgen. Het bedrag is
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gelijk aan de subsidie, verhoogd met een boete.

Deze garantie - ook hier vermeldt de tekst borgtocht - wordt voor een

afzonderlijke verrichting gegeven, zodat ze geen revolving karakter heeft.

De bedragen zijn dus bepaald, maar de Zooptijden zijn onbepaald; de kredie-

ten zijn praktisch niet-opzegbaar, alhoewel het meestal toch gaat om kort-

lopende verrichtingen. De vrijstelling kan verkregen worden bij voorbeeld

door voorlegging van een controleattest der B.D.B.L.

4.5. Garantie ten overstaan van de N.M.B.S.

237. Teneinde het administratief werk te verminderen, kunnen de clienten

hun rekeningen voor het vervoer door de N.M.B.S. om de tien dagen regelen

door middel van een rekening-courant.

De nijveraar of de handelaar moet hiervoor hetzij het bedrag bij de D.C.K.

storten, hetzij er effecten voor in pand geven bij de N.B.B., hetzij een

garantie  bezorgen;  het  bedrag  is  gebaseerd  op  het  gemiddelde  van  de

gedurende tien dagen verschuldigde vervoerkosten.

Meestal wordt een garantie verleend op een formulier van de N.M.B.S.; men

spreekt ook hier ten onrechte van borgstelling.

Wegens de snelle vrijstelling - de looptijd is immers 10 dagen en wordt

automatisch vernieuwd tot de herroeping door de bank - en het beperkt

bedrag is het risico voor de bank vrij beperkt.

4.6. Waarborgen in verband met de uitoefening van een beroep

4.6.1. Garanties voor handelaars in onroerende goederen

238. Het registratierecht op vastgoedverrichtingen bedraagt normaal 12,5 %,

maar voor  handelaars  in onroerende goederen die een  regelmatige omzet

inzake vastgoedverrichtingen kunnen rechtvaardigen en voor zover het onroe-

rend goed binnen de 10 jaar na de aankoopdatum verkocht wordt, kan dit ver-

minderd worden tot 5 % voor gebouwen, gekocht door promotoren die terzake

een beroepsverklaring bij de Ontvanger van Registratie en Domeinen afgelegd

hebben.

Bovenvermelde handelaars moeten een garantie - foutief genaamd borgstelling

-  bezorgen  voor  de rechten, boeten en kosten die de promotor ZOU

verschuldigd zijn door de toepassing van de beschikkingen van het wetboek

der registratie inzake hypotheek en griffierechten  (artt.  64 tot en met
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71), d.i. ingeval van geen wederverkoop binnen de 10 jaar of van het stop-

zetten van de beroepsactiviteit.

Het bedrag van de garantie omvat benevens de (niet-betaalde) 7,5 % op de

prijs der gekochte goederen, nog de kosten en boeten.  De Zooptijd is onbe-

paald, maar herroepbaar mits een vooropzeg van 2 maanden. De garantie op

eerste verzoek, waarvan de tekst opgelegd is door de Administratie, dient

gestuurd te worden aan de bevoegde Ontvanger van Registratie, die reken-

plichtig is aan de staat en die soeverein bepaalt of de garantie al dan

niet wordt aanvaard en voor welk bedrag.

4.6.2. Borgtocht voor rekening van een internationale beroepsvervoerder van

goederen over de weg

239. De internationale vrachtvervoerder over de weg heeft - overeenkomstig

een K.B. van 5.9.78, gewijzigd door een K.B. van 11.9.87 - een machtiging

van het Ministerie van Verkeerswezen nodig; dit laatste eist hiervoor van

hem een borgtocht op eerste verzoek - volgens een door ministerieel bestuit

van 27.12.67 opgelegde tekst - tot dekking van de solvabiliteit van de

vrachtvervoerder.

Het bedrag van de borgtocht is F 250.000 voor een of twee vervoerbewijzen

of -vergunningen en F 100.000 per bijkomende eenheid  (tarief tot einde

1991).  Haar draagwijdte is echter vrij ruim, daar deze alle verbintenissen

van de vrachtvervoerder dekt, om het even of ze al dan niet voortspruiten

uit verrichtingen in het kader van het internationaal vervoer bedoeld door

de bilaterale machtigingen.

De begunstigden zijn niet alleen de staat, maar ook alle andere schuld-

eisers.

De looptijd is onbepaald, doch de vrijmaking is mogelijk, tegen een opzeg-

gingstermijn  van  6  maanden  per  aangetekende  brief  te  notificeren  aan

hogervermeld ministerie; dan blijft de borgtocht beperkt tot de schuldvor-

deringen ontstaan v66r de herroeping.

Het gaat hierbij om een zwaar risico, zodat dit - samen met het laag bedrag

van de garantie - de toepassing van een hoge tarifering rechtvaardigt.
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4.6.3. Borgtocht voor vervoermakelaar of vervoercommissionair

240. De vervoermakelaar (in het huidig stadium alleen langs de binnenwate-

ren)  en  de  vervoercommissionair  moeten  een  vergunning  hebben van  het

Ministerie van Verkeerswezen; dit laatste eist hiervoor van hen een borg-

tocht - overeenkomstig een K.B.  van 12.1.78 resp.  een K.B. van 18.7.75

- tot dekking van de verbintenissen aangegaan bij de uitoefening van de

door de vergunning gedekte werkzaamheden.

Het bedrag van de borgtocht is vrij laag : 200.000 F per vergunning voor

een vrachtwagen en de gezamenlijke borgtochten van eenzelfde rechtspersoon

of natuurlijke persoon mogen de 2.000.000 F niet overschrijden.

De looptijd is onbepaald en de garantie is bovendien onherroepbaar. Het

risico is uiteraard zeer zwaar, wegens de algemene en niet-herroepbare ver-

bintenis,  zodat dit - samen met het laag bedrag van de garantie - de

toepassing van een hoge tarifering rechtvaardigt.

4.6.4. Borgtocht voor rekening van ongeregeld bezoldigd vervoer van perso

nen

241. De "autocarvervoerders" (ondernemers van ongeregeld bezoldigd vervoer

van personen) moeten om de machtiging te verkrijgen of te behouden voor

ongeregeld vervoer van personen een hoofdelijke borgtocht terzake bezorgen

aan het Ministerie van Verkeerswezen (K.B. van 25.3.86).

Deze borgtocht dient uitsluitend tot zekerheid van de schuldvorderingen,

die voortspruiten uit de overeenstemmende werkzaamheden : de begunstigden

van de borgtocht zijn dus de schuldeisers die terzake een schuldvordering

kunnen laten gelden.

Het bedrag is F 500.000 per voertuig voor de aanvragen van een nieuwe

machtiging; tot einde 1990 is het slechts F 200.000 per voertuig voor zover

de vervoerder reeds v66r 1.8.86 houder was van dergelijke machtiging.
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De Zooptijd is onbepaald, maar de bank kan van haar verplichting ontslagen

worden door de intrekking van de kant van het Ministerie op verzoek van de

kredietnemer :  in het laatste geval moet de kredietnemer het ministerie

verzoeken die intrekking aan de bank te notificeren. De bank kan op elk

ogenblik - en zonder bekendmaking van enige motivering - een einde stellen

aan haar verbintenissen of de omvang van de borgtocht verminderen. Ingeval

van herroeping door de bank is ze slechts bevrijd na drie maanden ingaand

op de dag waarop de minister de aangetekende brief terzake heeft ontvangen.

De borgtocht blijft bestaan voor de schuldvorderingen die v66r de datum van

bevrijding zijn ontstaan en waarvoor een schuldeiser beroep doet op de bank

binnen de zes maanden na de datum van bevrijding. De uitvoering gebeurt

bij  ontvangst  van  een  aangetekende  brief  vanwege  de  aanspraakmakende

schuldeiser, vergezeld van

- ofwel een schriftelijke verklaring van de kredietnemer,  die de opeis-

baarheid van de aangebrachte schuldvordering erkent,

- ofwel op voorlegging van de expeditie van een  in Belgia uitvoerbare

rechterlijke beslissing, gewezen ten laste van de kredietnemer-

vervoerder.

Ingeval meerdere aanspraken bij de bank op dezelfde datum aangeboden worden

moet  ze - voor zover het  (beschikbaar)  borgtochtbedrag onvoldoende zou

zijn - een pondspondgewijze verdeling doen.

De rekening van de kredietnemer mag gedebiteerd worden vanaf de datum van

ontvangst van de aanspraak, geformuleerd door een schuldeiser.

4.6.5. Borgtocht voor rekening van reisbureaus

242. Reisbureaus moeten voor het uitoefenen van hun activiteiten een ver-

gunning krijgen van het Commissariaat Generaal voor Toerisme (Ministerie

van' Verkeerswezen), dit overeenkomstig het K.B. van 30.6.66, gewijzigd door
een K.B. van 1.2.75. Hierbij wordt een borgtocht op eerste verzoek ver-

langd.

Het bedrag van deze borgtocht is bepaaZd; het kan schommelen naar gelang de

vergunningscategorie (300.000 F tot 2.000.000 F).

De  Zooptijd  is  onbepaald,  doch  herroepbaar  met  inachtneming  van  een

opzeggingstermijn van 3 maanden; dan blijft de borgtocht beperkt tot de

schuldvorderingen, ontstaan v66r de herroeping.

Op de borgtocht kan beroep gedaan worden door de Commissaris-Generaal voor

Toerisme om een of meer schuldeisers van het reisbureau binnen de 10 dagen
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te betalen en hem/hen per aangetekende brief hiervan binnen dezelfde ter-

mijn in kennis te stellen.

4.6.6. Borgtocht voor farmaceutische specialiteiten

243.  Alvorens  nieuwe farmaceutische  specialiteiten geregistreerd kunnen

worden, moeten de producenten, bereiders en importeurs van geneesmiddelen

een  zakelijke  zekerheid  deponeren  bij  de  D.C.K.  ten  voordele  van  de

Inspectie van de Artsenijbereidkunde (op het Ministerie van Volksgezondheid

en Gezin). De zekerheid geldt per specialiteit of per groep speciali-

teiten, maar ze kan vervangen worden door een hoofdelijke borgtocht.

De schatkist kan beroep doen op deze borgtocht

- in geval van schrapping van de registratie,

- in geval van verplichting, opgelegd door het ministerie om een partij

geneesmiddelen terug te trekken uit de handel,

- in geval de geregistreerde specialiteit sedert maar dan zes maanden niet

meer in de handel is, zonder dat de Inspectie van de Artsenijbereidkunde

hierover werd ingelicht.

De Zooptijd van de borgtocht blijft van kracht zolang de gedekte speciali-

teiten in de handel zijn.

4.6.7. Garantie voor rekening van erkende drukkers

244. Voor het drukken van documenten, bestemd voor de controle over de toe-

passing van de B.T.W. (o.m. inzake vervoer), moeten de betrokken drukkers

door  het  Ministerie  van  Financian  erkend zijn. Hiertoe verlangen  de

BTW-ontvangers een garantie - de officiale tekst spreekt van borgstelling

- tot  dekking  van  alle  schade  die  zou  kunnen voortvloeien  uit  bedrog

gepleegd door de drukker.

Het bedrag beloopt F 300.000; de looptijd is onbepaald, echter met inacht-

neming van een mogelijke opzegging met een termijn van zes maanden,  te

verrichten met een aangetekende brief. Het beroep op deze bankgarantie

gebeurt op het eerste verzoek.

De garantie dekt niet alleen het risico op de cliant-drukker zelf, maar ook

nog de mogelijke schade, te wijten aan daden van derden, waarvoor het open-

baar bestuur de drukker zou aansprakelijk stellen.
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5. BEOORDELING

5.1. Standpunt van de kredietnemer

245. Een bankborgtocht of een bankgarantie biedt het voordeel geen gelduit-

gave te veroorzaken of om toch een bepaald bedrag te kunnen ontvangen.  Ze

vormen bovendien in bepaalde gevallen - zoals voor het ontbrekende cognos-

sement (cfr. nrs. 220 en 221) - zelfs de enige uitweg om tijdig over de

goederen te kunnen beschikken.

5.2. Standpunt van de bank

246. Bij de kredietverlening houdt de bank rekening met diverse elementen :

- de kredietwaardigheid van de kredietnemer, d.i. zijn financiale standing

en zijn commerciale en technische bekwaamheid, vooral bekeken in functie

van de gewaarborgde verrichting, speciaal bij exportverrichtingen; ook

kan ze hierbij een dekking of een zekerheid verlangen.

- de duur, de omvang, de aard ( eventuele onherroepelijkheid) van de bank-

verbintenis;

- de mogelijke subrogatie door de bank in de rechten van de kredietnemer

bij de bankborgtocht subrogatie is ook mogelijk inzake de bankgarantie,

maar ze moet wel bij overeenkomst plaatsvinden; de wettelijke subrogatie

is hier nl. uitgesloten, aangezien de bank haar eigen schuld betaalt en

niet die van de kredietnemer.

Het voordeel van de bank ligt in het feit dat er geen directe gelduitgave

plaats vindt. In bepaalde gevallen verkrijgt de bank hierdoor de kans een

aansluitende verrichting te financieren  zoals  ingeval van bovenvermelde

waarborg voor ontbrekend cognossement.

Het' nadeel  berust  in het risico dat,  naar gelang de verrichting, zeer

uiteenlopend is, zoals voorheen werd uitgelegd; juist het feit dat de bank

hierbij niet noodzakelijk een gelduitgave zal moeten verrichten,  zou tot

een onderschatting van het risico kunnen leiden.

De bank geeft  bijna steeds slechts borgtochten en garanties voor een

bepaald bedrag;  ingeval van borgtocht is dit bedrag in dubbel  opzicht

beperkt : tot het bedrag van de borgtocht en tot het bedrag van de gewaar-

borgde schuld; bij een garantie kunnen beperkingen alleen voortvloeien uit

de tekst van de garantie.
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Meestal geeft de bank haar borgtocht of haar garantie voor een bepaalde

termijn of met de mogelijkheid om met een voorbericht de verbintenis op te

zeggen. Indien dit niet mogelijk is, probeert de bank te bedingen dat de

borgtocht of de garantie kan ingetrokken worden na een zekere opzeggings-

termijn.

Indien de bank op geldige wijze aangesproken wordt bij een garantie, moet

ze het bedrag zonder meer betalen; bij een borgtocht kan ze de excepties

van de kredietnemer inroepen, maar zal eventueel rente moeten betalen inge-

volge een aanslepende procedure.

Het gaat hierbij om kredietvormen met een eersterangsrisico.

6. AVALKREDIETEN

6.1. Aard

247. Het avalkrediet is de oudste variant op het waarborgkrediet, waarbij

de bank haar waarborg - aval genoemd - geeft voor de verbintenissen, aange-

gaan door de ondertekenaar(s) van een wissel of van een orderbriefje.

Gewoonlijk wordt de handtekening van de bank op de wissel  of op het

orderbriefje geplaatst, maar het avalkrediet kan eveneens via een afzon-

derlijke akte verleend worden.

In de wisselwet - m.a.w. Titel VIII van het Wetboek van Koophandel - wordt

in art. 30 het aval in het Frans (authentieke tekst!) als garantie behan-

deld en in het Nederlandse (Belgische ambtelijke vertaling!) als borgtocht

gekwalifi ceerd.

Wanneer het aval op de wissel of op het orderbriefje gegeven wordt, is die

verbintenis  uiteraard  abstract,  overeenkomstig  het cambiaal  recht  :  de

avalgever is garant  (cfr. Arr. Cass.  - 3.4.81  - Lauwers c/ Abrahams en

Centrumbank, J.T.  82, pp.  291-293 en R.W.  81, p.  108, en T.B.H.  84/3,

pp. 189-191, met noot E. Wymeersch). Nu kan deze zelfstandige verbintenis

niet helemaal  los gezien worden van de verbintenis waarvoor ze gegeven

werd. Ze  slaat  weliswaar  niet  op  de  onderliggende  causale  rechts-

verhouding,  maar  op  de  gewaarborgde  cambiale verbintenis.    Ze  is  een

"formeel accessoire ... maar materieel zelfstandige verbintenis".   (Ronse

J.,  Wisselbrief en orderbriefje,  nr. 911). "Het aval  is geen  loutere

toevoeging  van  een  schuldenaar  tot  een  wisselverbintenis.  In  meerdere

gevallen laat deze accessoiriteit zich voelen" (Wymeersch E., Borgtocht en

Garantie, T.P.R. 86, pp. 667-668).
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De Belgische opvatting over de juridische aard van het aval wordt niet door

alle juristen in alle andere landen gedeeld ...

6.2. Toepassingen

248.

1) Bij gewone wisseltrekkingen op verzoek van de trekker.

2) Bij leveranciersdiscontokredieten op verzoek van de betrokkene.

De leverancier eist soms het aval van de bank, opdat hij door haar niet

zou kunnen aangesproken worden wegens niet-betaling door de betrokkene

op de vervaldag : de rentevoet van het leveranciersdiscontokrediet met

drie handtekeningen is normaal  lager dan die van het kaskrediet, doch

zekere leveranciers/trekkers wensen niet (bovendien cambiaal) gebonden

te zijn aan de wanbetaling door de betrokkene.

De avalerende bank dient hier op de wissel te vermelden dat het aval is

gesteld voor de betrokkene.

3) Bij  investeringskredieten  :  de  parastatale  financi6le  instellingen

(vooral de N.M.K.N.), bij wie deze kredieten door de bank geherdiscon-

teerd kunnen worden, eisen vaak haar aval om aldus de bank te kunnen

aanspreken in geval van wanbetaling door de debiteur.
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DEEL 2 : BELGISCHE BUITENLANDSE KREDIETVORMEN

249.  De hierna behandelde buitenlandse kredietvormen komen vrij dikwijls

"gecombineerd" voor : acceptkrediet bij documentaire kredieten (cfr. nrs.

391 e.v.) en b:; de (middel)lange exportkredieten (cfr. nr. 305)); inter-

nationale bankgaranties bij de (middel)lange exportkredieten (cfr. nr. 300)

en bij documentaire kredieten (cfr. 376).

Hoofdstuk VITI is gewijd aan het acceptkrediet, een eeuwenoud handtekening-

krediet, dat in Belgia veel toegepast wordt bij de import, de transit en

vooral de export. Het gebru.k ervan kan gebeuren door middel van een zelf-

begunstigingsaccept bij de export en bij de import of van een accept ten

gunste van derden bil de import. Hierbij sluit aan het (buitenlands) han-

delsacceptkrediet (cfr. nr. 299).

Hoofdstuk IX behandelt de (middel)lange exportkredieten en die van recen-

tere oorsprong zijn dan de vorige kredietvorm. Sinds 1960 ontwikkelder

zich verschillende varianten : enerzijds individuele leveranciers-, kopers-

of financidle kredieten en ande-zijds de hiermee overeenstemmende varianten

kaderovereenkomsten. Een belangrijk deel van deze kredieten wordt in

deviezen gefinancierd (cfr. nr. 336 e.v.).

Hoofdstuk X onderzoekt de internationale bankborgtocht en vooral de inter-

nationale bankgarantie, een vrij jong handtekeningkrediet, dat in de jaren

zeventig  ontstond  en  sindsdien  een  vrij  grote  ontplooiing kende. Ze

ondersteunt vooral de middel(lange) export met als varianten :  inschrij-

vingsgarantie,  vooruitbetalingsgarantie,  uitvoeringsgarantie,  inhoudings-

garantie, e.a.; ze kan ook een rol speler bij documentaire kredieten.

Hoofdstuk XI beoogt  de analyse van het documentair krediet, een

handtekeningkrediet dat in de negentiende eeuw is ontstaan, doch sindsdien

een sterke evolutie heeft meegemaakt. De techniek ervan draagt bij tot

meer zekerhe:d in de internationale handel, vooral tussen verre landen.
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250. In verband met deze buitenlandse kredietvormen dient verwezen te wor-

den naar de instellingen die hierbij een belangrijke rol spelen : dit kan

gebeuren als herfinancieringsorganisme voor de banken,  als kredietver-

zekeringsorganisme voor de kredietnemer en/of de bank, als subsidiarings-

organisme voor de exporteur en/of de bank.

Als herfinancieringsorganisme is er voor het (gediskonteerd) acceptkrediet

het H.W.I. (cfr. nr. 294), dat op zijn beurt kan beroep doen op de N.B.B.

en op de financidle markten. Voor de (middel)lange exportkredieten is er

in de eerste plaats de Creditexportpool  (cfr. nrs. 300, 305 e.v.) en in

bijkomende mate het H.W. I. (cfr. nrs. 300, 305, 307 en 308).

Als verzekeringsorganisme is er in hoofdzaak de N.D.D., publiekrechtelijke

instelling voor verzekering van de buitenlandse handel (cfr. nrs. 305, 309,

315);  voor de kortlopende verrichtingen met West-Europa kan ook beroep

gedaan worden bij de privaatrechtelijke C.O.B.A.C. (cfr. nr. 335). De ver-

zekering van de kortlopende verrichtingen  is facultatief, maar bij de

(middel)lange exportkredieten is ze een onmisbaar bestanddeel van de finar-

ciering.

Als ondersteuningsorganisme kan Copromex (cfr. nr. 336 e.v.) een rol spelen

bij de (middel)lange export buiten de E.G.
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HOOFDSTUK VIII : ACCEPTKREDIETEN

1. OORSPRONG EN ONTWIKKELING

1.1. Oorsprong

251. Ingevolge de ontwikke'ing var de handel sinds de Middeleeuwen speelde

de wisselbrfef een steeds grotere rol. Daar de gewoonte ingang vond wis-

selbrieven door endossement over te dragen, kreeg de waarde van het accept

op de wissel - en ook deze van de andere er op voorkomende handtekeningen

- een grotere betekenis; zo ontstond de tendens een beroep te doen op het

accept (of het aval) van personen die als solvabel bekend stonden, d.w.z.

van goed genoteerde bankiers. Hieruit ontstond het acceptkrediet (cr6dit

d'acceptation; Akzeptkrediet; acceptance credit).

Tijdens de Middeleeuwen werd die functie waargenomen door de Noorditaliaan-

se bankiers en in de 17de en 18de eeuw door de Amsterdamsche Wisselbank.

In de 19de eeuw zag men te Lcnden de Engelse merchant bankers verschijnen.

Deze waren dikwills gespeciali seerde belangrijke groothandelaars van con-

tinentale oorsprong, die bovendien ook handelseffecten accepteerden die op

hen getrokken waren, ter vertegenwoordiging van handelsverrichtingen, door

minder belangrijke handelaars van dezelfde branche en die zo een waarborg

aan hun leverancier konden geven. Deze bankiers waren goed in staat zich
een juist oordeel te vormen over het risico inzake de band die er bestond

tussen het bankaccept en de goederenverrichting. Ze werden echte accept-
banken en dank zij hun waarborg werd hun papier over de gehele wereld aan-

vaard.  Oorspronkelijk ging het om een directe trekking van de exporteur op

de bank van de koper : de waarborgfunctie domineerde hierbij, doch op basis

daarvan  kon  het  accept  vervroegd  te  gelde  gemaakt  worden,  zodat  de

financieringsfunctie er bij kwam.

Eer tiental van deze acceptbanken, nu gekend als discount houses, vormen

thans de London Market Association. De leden van deze selecte groep kunnen

voor herdisconto beroep doen op de gunstigste rentetarieven van de Bank var

Engeland.
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1.2. Ontwikkeling in BelgiZ

252. Teneinde de buitenlandse handel na de tweede wereldoorlog te stimu-

leren,  schiepen de Belgische monetaire overheden de structuur voor zijn

herfinanciering  :  hiertoe behoorden gunstige herdisconteringsvoorwaarden

voor de bij de buitenlandse handel gebruikte wissels, dank zij de tussen-

komst van de N.B.B. en de organisatie van de privaatdiscontomarkt door het

H.W.I.

De bank kon - en kan nog steeds - het gedisconteerde bankaccept dat aan

bepaalde eisen voldoet, bij het H.W.I. aan gunstige voorwaarden laten her-

disconteren, voor zover ze nog over een marge beschikt op het herdisconte-

ringsplafond dat door de N.B.B. in het kader van haar monetaire politiek is

vastgesteld.   Het voornaamste element  is daarbij  thans de certificatie

- voorheen het visum - voor de goedkopere rente (zie terzake sub 3). Indien

aan die voorwaarden niet is voldaan, kan de herdiscontering eventueel nog

bij het H.W.I. gebeuren, maar dan tegen minder gunstige voorwaarden.

Hierdoor verwierf in Belgia het element mogetijkheid om financiate middelen

te verwerven - m.a.w. de financieringsfunctie - een overwegend belang bij

het Belgisch bankaccept. Niettemin vervult het bankaccept bij ons nog

steeds de  rol  van waarborgfunctie  in de  internationale  handel,  vooral

wanneer documentaire kredieten verleend worden met de betalingsmodaliteit

documenten tegen de afgifte van bankaccepten.

In Belgi6 worden bankaccepten in principe slechts in de buitenlandse handel

gebruikt, hoofdzakelijk voor kortlcpende verrichtingen.

De laatste jaren vermindert het gebruik van accepten in Belgi6, mede door

het gemakkelijke - en dikwijls goedkopere - gebruik van kasgeldleningen en

recentere financieringstechnieken.

1.3. Ontwikkeling in het buitenland

253. In de U.S.A. worden de bankaccepten ook voor commerciale binnerlandse

verrichtingen gebruikt : voor de financiering van binnenlandse verzendingen

of van het opslaan van goederen, voor de prefinanciering van de export.

Bankaccepten opgemaakt  (in dollar) op maximum 90 dagen kunnen dienen om

buitenlandse centrale banken dollars te bezorgen : het gaat hierbij om lou-

ter financiale verrichtingen.
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254. In het Verenigd Koninkrijk worden bankaccepten ook gebruikt voor com-

mercidle binnenlandse verrichtingen betreffende de financiering van

dienstprestaties of het opslaan van goederen;  bankaccepten - met prin-

cipiale maximumduur van 180 dagen - vervullen een louter financiale rol bij

de pre-financiering van bulldog-uitgiften door publiekrechtelijke instan-

ties.

255. In de Bondsrepubliek worden bankaccepten (in DM) verleend (en meestal

door de kredietverlenende bank zelf gedisconteerd) voor de financiering van

wel omschreven verrichtingen (zoals de aankoop van grondstoffen, afgewerkte

produkten); de duur van het bankaccept is drie maanden en het kan niet ver-

lengd worden.  De bank kan dit bankaccept in portefeuille houden of het aan

de Deutsche Bundesbank verkopen.

Een speciaal soort bankaccept is het Privatdiskont. Het slaat op de finan-

ciering van import-, export- of transitverrichtingen; het acceptbedrag ligt

tussen 100.000 DM en 1.000.000 DM (en is deelbaar door 5.000); de looptijd

beantwoordt aan deze van de overeenstemmende handelsverrichting, doch bij

de export mag het niet meer dan 6 maanden bedragen, waarbij het accept

slechts de laatste 3 maanden verdisconteerbaar is. Het Privatdiskont met

een resterende maximumtermijn van 45 dagen kan door de bank over de beurs

te Frankfurt verhandeld worden met als  makelaar  de  Privatdiskont-A.G.

(opgericht in 1959 en tellende in 1989 als aandeelhouders 66 overwegend

private kredietinstellingen) : haar discontorentevoet is lager dan die van

de Bundesbank.

256.  In Frankrijk worden bankaccepten uitsluitend gebruikt in de buiten-

landse handel, maar - wegens de Franse fiscale wetgeving - disconteren de

banken niet zelf hun eigen accepten, maar laten het doen door een andere

bank. De herfinanciering kan gebeuren bij de Banque Frangaise du Commerce

Extorieur of bij de Banque de France.

257. In Neder land warden de bankaccepten uitsluitend gebruikt bij documen-

taire kredieten.
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2. KENMERKEN EN BEGRIPSOMSCHRIJVING

2.1. Begripsomschrijving van het acceptkrediet

258. Het acceptkrediet is een handtekeningkrediet. De bank verleent kre-

diet door de verbintenis aan te gaan een bepaald accept - waarvan ze

juridisch hoofdschuldenaar is - op een vastgestelde datum te betalen; door

de acceptatie verleent ze nog geen fondsen.

Oe bank moet hierbij aan de rechtmatige houder van het accept tijdig beta-

len,  zelfs  indien haar cliant-kredietnemer niet of niet tijdig dekking

ervoor zou bezorgen. Als handtekeningkrediet betekent dit acceptkrediet

voor de accepterende bank geen onmiddellijk thesaurieprobleem, maar indien

de kredietnemer niet of niet tijdig voor dekking zorgt, ontstaat dit wel.

De acceptatie door de bank vergemakkelijkt het disconto van de bankaccepten

door een andere bank. Wanneer echter de acceptbegunstigde zijn bankaccept

laat disconteren, zal hij zich zo fondsen bezorgen; door het disconto wordt

het handtekeningkrediet omgezet in een geldkrediet : dan vervult het gedis-

conteerd bankaccept een financieringsfunctie.

Het juridisch karakter van deze verrichting werd vroeger betwist, want het

maakt het mogelijk dat de betrokken bank een schuldvordering op zichzelf

verwerft, iets wat - volgens sommige juristen - niet aan de aard van het

disconto zou beantwoorden wegens de schuldvermenging die hierbij zou optre-

den. De uniforme wisselwet heeft aan die discussie een einde gemaakt;

art.  12  van  de wisselwet laat het endossement ten voordele van  de

betrokkene toe.

Het belang van de bankaccepten verschilt van land tot land;  het gebruik

ervan hangt samen met de nationale wisselreglementeringen en met de struc-

tuur van de betrokken financi6le markten. Londen is het best georganiseer-

de en belangrijkste centrum voor bankaccepten.

Het bankaccept kan los van verzendingsdocumenten gebruikt worden (gewone

remise) ofwel tegen documentaire remise, dus ook bij de betalingsmodalitei-

ten van een documentair krediet.

De financiale constructie van de verrichting is dezelfde bij de import zo-

wel als b#j de export : ze is meestal een tied loan, want ze is verbonden

ret eer handelsverrichting.
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Gewoonlijk berust het acceptkrediet op een kredietopening, aangegaan tussen

een bank en een kredietnemer, waarbij :

1.  de bank de kredietnemer

a) toelaat onder bepaalde voorwaarden en tot een zeker bedrag

- wissels op haar te trekken (zelfbegunstigingsaccept)

of

- wissels  te  laten  trekken door  een door  hem  aangeduide persoon

(accept ten gunste van derden) en dit meestal binnen het kader van

een documentair krediet.

b) en tevens de verbintenis aangaat deze wissel te accepteren.

2.  de kredietnemer de verbintenis aangaat voor de vereiste dekking op de

vervaldag te zorgen.

2.2. Acceptkrediet en financieringslast

259. Financiering mag slechts toegestaan worden indien er thesaurielast fs.

Deze bestaat slechts wanneer de exporteur uitstel van betaling verleent of

de importeur contant moet betalen. Er zou immers een dubbele financiering

plaats  vinden  indien  de  financieringslast  door  een  handelspartner  zou

overgenomen worden en er bovendien beroep zou gedaan worden op een bank-

financiering.

Teneinde die dubbele financier:ng uit te sluiten, is in het kredietregle-

ment  bepaald  dat  het  gedisconteerd  accept  onmiddellijk  opeisbaar  kan

gesteld worden en de rekening onmiddellijk gedebiteerd, indien

- bij export :

- de kredietnemer gelijk welk bedrag uit hoofde van de door het accept

gefinancierde exportverrichting(en) zou innen,

- de goederen voor het geheel of een gedeelte der met accept gefinan-

cierde goederen naar Belgid zouden terugkeren;

- bij import :

de door het accept gefinanci erde goederen voor het geheel of een gedeelte

wederverkocht worden.
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2.3. Zelfbegunstigingsaccept en accept ten gunste van derden

260. Bij het bankaccept treden drie partijen op : de bank, de kredietnemer

en de trekker, waarbij deze twee laatste partijen in aan persoon kunnen

verenigd zijn.

Er bestaan hierbij twee relaties :

1. een relatie tussen de bank en de kredietnemer : de kredietbegunstiging;

2. een relatie tussen de accepterende bank en de trekker : de acceptbeguns-

tiging.

Indien de kredietnemer zelf het accept op de bank trekt, m.a.w. wanneer de

kredietnemer en de trekker 6*n enkele persoon zijn, dan staat men voor een

zelfbegunstigingsaccept : kredietbegunstiging en acceptbegunstiging vallen

samen.

Indien de kredietnemer het accept door een andere persoon op de bank (zijn

eigen bank of de correspondente van zijn bank) laat trekken, m.a.w. wanneer

de kredietnemer en de trekker twee verschillende personen zijn, dan betreft

het een accept ten gunste van derden  :  kredietbegunstiging en accept-

begunstiging vallen niet samen. Uiteraard kan een accept ten gunste van

derden slechts uitgaan van de importeur-schuldenaar, zodat deze variante

slechts bestaat bij het import- en niet bij het exportacceptkrediet.

Bijgevolg zijn volgende formules mogelijk :

- De exporteur vraagt het acceptkrediet aan (hij is dan de kredietbegun-

stigde) en zal dan zelf een accept trekken (hij is dan ook de acceptbe

gunstigde) .   Hij  kan het laten disconteren om vervroegd over de opbrengst

van zijn export te beschikken (cfr. sub 4).
- De importeur vraagt het acceptkrediet aan (hij is dan   de

kredietbegunstigde) en zal dan zelf een accept trekken (hij is dan ook de

acceptbegunstigde). Hij kan het laten disconteren om contant met het

d'iscontoprovenu zijn exporteur te betalen (cfr. sub 5).

- De importeur vraagt het acceptkrediet aan (hij is dan de kredietbegun--

stigdeb maar laat de exporteur toe op zijn bank (of haar correspondente)

een accept te trekken (de exporteur is dan de acceptbegunstigde). De

exporteur kan eventueel het bankaccept laten disconteren (cfr. sub 6).
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Zowel bij het zelfbegunstigingsaccept als bij het accept ten gunste van

derden kan de bank ingeval van wanbetaling op de vervaldag zich keren tegen

de kredietbegunstigde, op basis van de kredietopening, doch geenszins tegen

de trekker-acceptbegunstigde op basis van het cambiaal recht; op cambiaal

vlak is de bank de betrokkene-acceptant.

De discontokosten vallen normaal ten laste van de trekker van het bankac-

cept, al wordt bij het accept ten gunste van derden hiervan door de par-

tijen wel afgeweken.

2.4. Binnenlands en buitenlands accept

261. Wanneer het bankaccept het land van de trekking en acceptatie niet

verlaat en het eventueel op de plaatselijke financiale markt gedisconteerd

wordt, heeft men te doen met een binnenlands accept.

Wordt integendeel beroep gedaan op krediet- of discontofaciliteiten in een

ander land, dan heeft men te doen met een buitentands accept.

2.5. Direct en indirect accept

262. Het acceptkrediet is direct wanneer het verleend wordt aan een cliunt

die het zelf gebruikt. Dit is overigens de oorspronkelijke toepassing van

het acceptkrediet een zeer  belangrijke  internationale handelaar  (te

Londen) - optredend als merchant banker - gaf een acceptatie voor een ver-

richting van een minder belangrijke concurrent van dezelfde branche, omdat

hij zelf goed het risico kon beoordelen (cfr. nr. 251).

Indien de accepterende bank voor een verrichting tussen twee landen staat,

tracht ze haar risico op een andere manier te beperken. Zo verleent zij

het krediet liefst aan een (haar goed bekende) bank, die het op haar beurt

aan haar eigen cliant doorgeeft. Het is dan een indirect krediet : een

cr5dit a deux degr5s.

2.6. Ongedekt en gedekt accept

263. Het accept is ongedekt (libre), wanneer het om een persoonlijk krediet

gaat, m.a.w. de beschikkingsmacht over de goederen wordt niet aan de bank

overgedragen.

Het accept is gedekt (garantie), wanneer het om een zaketijk krediet gaat,

m.a.w. wanneer het slechts verleend wordt tegen documenten, zoals
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beschikkings- en vervoertitels : dat is de documentaire remise. Eventueel

kan een bank ook nog zelf verbintenissen aangaan, zoals bij documentaire

kredieten.

3. BEGUNSTIGINGSPOLITIEK VAN DE NATIONALE BANK VAN BELGIE

3.1. Instelling van het visum

264. Na de tweede wereldoorlog voerde de N.B.B. een selectieve politiek in-

zake het toekennen van gunstige renten voor het bevorderen van de interna-

tionale handel : hierbij werd rekening gehouden met een aantal criteria,

zoals export of import, aard, bestemming (verdere verkoop, verwerking) of

oorsprong van de goederen. Hiertoe verleende zij haar visum aan de haar

voorgelegde wissels (bankaccepten en buitenlandse handelsaccepten), indien

deze beantwoordden aan de vereisten van de politiek die zij terzake voerde.

De normen varieerden volgens de aanvaarde maximumduur van de verrichting en

werden periodiek aangepast in functie van de economische toestand; wegens

de niet-publicatie van deze normen moest ieder accept afzonderlijk voorge-

legd worden.

Het visum had een dubbele weerslag. Enerzi jds werd de conformiteit van de

wissel vastgesteld inzake de kwalitatieve normen voor het herdisconto zoals

deze door de N.B.B. in verband met de vorm van het handelspapier en de aard

van de verrichting voor export en import bepaald werden. Anderzijds ging

de N.B.B. de formele verbintenis aan het geviseerd handelspapier te herdis-

conteren binnen de herdisconteringsplafonds, voor zover de wissel niet m&6r

dan 120 dagen te lopen had. De gevi seerde wissels konden geherdisconteerd

worden tegen de gunstigste rentetarieven bij het H.W.I.; deze lagen steeds

lager (0,10 % & 0,50 %) dan die van de N.B.B.

3.2. Invoering van de certificatie

265. Op 1 juni 1970 werd de certificatie ingevoerd, namelijk voor de cou-

rante verrichtingen binnen de E.E.G. Ze bevestigde de conformiteit met

bovenvermelde niet-gepubliceerde normen van de N.B.B., maar sloot geen ver-

b..teris inzake disconto in. Waren dus de voorwaarden voor het viseren en

het certificeren dezelfde, toch was de betekenis van deze technieken wezen-

lijk verschillend : de gecertificeerde wissel geniet - theoretisch - niet

de zekerheid van de institutionele mobiliseerbaarheid die de geviseerde

wissel kenmerkte.
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Het toepassingsveld van het visum en van de certificatie was verschillend

en wel naar gelang de bestemming van de betrokken goederen of de termijn

van de verrichting.

Zoals destijds het geval was voor het visum, worden de normen voor de cer-

tificatie niet gepubliceerd ofschoon de banken die vrij goed kennen,  en

dient i eder bankaccept voorgelegd te worden.

Het belang van de certificatie bestaat erin dat de bank het gecertificeerd

papier gemakkelijk kan mobiliseren. Bij bankaccepten bedraagt dit verschil

0,50 %, bij buitenlandse handelsaccepten kan het zelfs meer bedragen.

Bij de export - maar niet bij de import ! - kunnen ook wissels gesteld wor-

den  in een convertibele valuta van een EEG-land  (incl. de ECU) gecer-

tificeerd worden, wanneer het gaat om

- bankaccepten getrokken in het kader van een documentair krediet,

- handelsaccepten.

Het resultaat is dat in deviezen gesteld handelspapier tegen de rentevoet

van het gecertificeerd papier gedisconteerd kan worden; juister : juridisch

is het geen disconto, want de mobilisering gebeurt voor de tegenwaarde in

BF van het nominate bedrag van het accept. Deze tegenwaarde wordt bepaald

op basis van de middenkoers van de dag v66r die waarop het disconto

gebeurt. Het is op deze tegenwaarde dat de discontokosten worden geheven en

het is deze tegenwaarde in BF die de exporteur op de vervaldag aan zijn

bank zal moeten betalen, wat ook de verkoop van deviezen die hij als

betaling van de buitenlandse koper ontving zal opleveren. Het wissel-

koersrisico blijft zo ten laste van de exporteur, zodat deze verrichting

dus meer gelijkt op een voorschot in BF dan op een disconto.

3.3. Afschaffing van het visum

266. Met ingang van 1 april 1974 werd het visum afgeschaft : de N.B.B. gaat

dus geen herdisconteringsverbintenissen meer aan. Thans bestaat er dus nog

slechts de certificatie. Deze laat echter in feite toe inzake rente van de

gunstvoorwaarden van het H.W. I. te genieten, uiteraard binnen het kader van

de herdisconteringsplafonds.
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3.4. Toekenningsvoorwaarden tot verkrijging van de certificatie

267. De reglementering inzake de certificatie werd in de loop der jaren

versoepeld,  vooral tijdens de eerste helft van 1989  (in functie ran de

toekomstige E.E.G.-eenheidsmarkt) De afschaffing van de dubbele deviezen-

markt in maart 1990 veranderde hieraan niets

3.4.1. Duur van de financiering

267bis. De toegestane duur voor de gecertifi ceerde bankaccepten hangt af

van de aard van de goederen, van het bedrag van het contract, van de aard

van haar handelsverrichting (import, export, transit).

Bij de export mag de looptijd van het accept principieel niet langer zijn

dan het betalingsuitstel (maximum 180 dagen) dat de Belgische exporteur aan

de (buitenlandse) importeur verleent, verhoogd  met  de  duur  van  de

transfer - gewoonlijk 10 & 20 dagen - van het betaalde bedrag naar Belgia,

zoals bepaald door de N.B.B.

Voor de financiering van de export van uitrustingsgoederen is wel een ter-

mijn van meer dan 180 dagen mogelijk om de certificatie te verkrijgen.

Overigens, wanneer de banken (middel)lange betalingsuitstellen in deviezen

financieren, worden de betrokken wissels of orderbriefjes vervangen door

(langlopende) bankaccepten in BF voor de mobilisering bij de Creditexport-

pool (cfr. nr. 305).

De financieringstermijn begint op de datum dat de goederen Belgia verlaten.

Gaat het betalingsuitstel, door de exporteur verleend aan de importeur, en

bruikbaar bij acceptatie (dus niet bij D/P deferred), in bij de aankomst

van de goederen ter bestemming, dan mag de transportduur (10 3 60 dagen)

eveneens bij de toegelaten financieringstermijn gevoegd worden.

Bij de import mag de financieringsduur principieel de tijd die nodig is

voor de tegeldemaking van de - al dan niet verwerkte - goederen, niet over-

schrijden : de N.B.B. aanvaardt hierbij maximum 120 dagen; principieel mag

de financieringsduur de tijd, vereist voor het goederenvervoer, niet omvat-

ten, behalve voor bepaalde goederen zoals ruwe wol en katoen.
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De financieringstermijn wordt berekend vanaf de datum waarop de importeur

de betaling verricht aan zijn buitenlandse verkoper, op voorwaarde dat de

goederen niet meer dan 15 dagen v66r de datum van genoemde betaling in

Belgia werden geimporteerd; indien op de betalingsdatum de goederen echter

reeds meer dan 15 dagen in Belgid gelmporteerd waren, wordt de financie-

ringstermijn berekend vanaf de aankomst der goederen.

Bij de import uit een niet-EEG-land wordt de certificatie beperkt door een

limitatieve  lijst van produkten,  hoofdzakelijk grondstoffen en halfaf-

gewerkte produkten.

Bij de transit mag de financieringsduur niet meer bedragen dan 90 dagen

vanaf de verzending uit Belgie.

3.4.2. Vereiste documenten

268. Teneinde de gezondheid van het gunstregime inzake certificatie te kun-

nen onderzoeken, verlangt de N.B.B. een aantal documenten bij de aanvraag

hiervoor : deze documenten commercialiseren het bankaccept, dat eigenlijk

financieel papier is en de N.B.B. mag statutair geen financieel papier
disconteren...

3.4.2.1. Bii_ de_ex r_tverricht-ing

Factuur of contract (eventueel voor eensluidend getekende kopie), verzen-

dingsbewijs  (zee-  of  binnenschipvaartcognossement,  vrachtbrief,  lucht-

vrachtbrief,  attest  van  vervoersbedrijf,  douanedocument  dat  de  export

bewijst), waarbij voor de export naar Nederland - verricht met eigen mid-

delen van de Belgische exporteur of de Nederlandse importeur - een factuur

met de melding export effectief verricht met eigen middelen op datum van

... volstaat.

Kopie van de exportvergunning, indien de export aan een vergunning onder-

worpen is.

Opdat de N.B.B. een grote zekerheid zou hebben, eist ze voor de export naar

bepaalde landen tevens
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- hetzij de kredietverzekeringspolis  (of een aanhangsel  ervan),  van de

N.D.D. of van een andere kredietverzekeraar;

- hetzij een kopie van een onherroepelijk documentair krediet, geconfir-

meerd door een Belgische bank;

- hetzij een kopie van een onherroepelijk documentair krediet, bruikbaar

door trekking van een accept op een Belgische bank (dan is de confirmatie

niet vereist).

Bij de twee laatste mogelijkheden gaat het uiteraard enkel om accepten ten

gunste van derden.

Overigens gelden de gestelde eisen steeds wanneer de financiering langer is

dan *Sn jaar.

3.4.2.2. Bii de importverrichting

Factuur of  contract  (eventueel  een  voor  eensluidend  getekende  kopie),

bewijsstuk van "Douanen en Accijnzen" van import van goederen of een bewijs

van verzending naar Belgid.

Bankattest, waarin bevestigd wordt dat het discontoprovenu dient om de ver-

koper te betalen, of het bewijs van betaling ervan.

Kopie van de importvergunning, indien deze vereist is.

3.4.2.3. Bii de transitverrichting

Dezelfde documenten als bij de export (all66n die verrichting kan gecer-

tificeerd worden),  alsmede bewijs van betaling van aankoop.

3.4.3. Indieningstermijn voor de certificatie

269. De certificatie moet aangevraagd warden binnen de 90 dagen die volgen

op de import en op de export.

Bij de import kan de certificatie reeds aangevraagd worden op het ogenblik

dat de goederen met bestemming Belgia worden verzonden.
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3.4.4. Kwalitatieve normen voor de certificatie

270.  De wissels moeten stipt  in orde zijn  (dus geen doorhalingen noch

overeenschrijvingen) en mogen de rechten van de toonder niet beperken (dus

geen vermelding als 'zonder regres' b.v.); ze mogen ook niet door een in

het buitenland gevestigde bank geandosseerd te zijn.

Er zijn verder nog enkele technische vereisten :

- aan order van de trekker en blanco ge6ndosseerd,

- aanduiding van het land van de koper of van de verkoper.

- aanduiding van aard en hoeveelheid van de goederen,

- aandu:ding van vervoerwijze, en eventueel de naam van het schip,

- nummer en datum van de facturen,

- ondertekening door de trekker,

- aanduiding van (firma)naam met bedrijvigheid, adres, nummer en plaats van

het handelsregister van de trekker, plus eventueel BTW-nummer,

- zegels, tegen 0,5 °/ afgerond tot de hogere F; zegels behoorlijk gean-00

nuleerd op de trekkings- of acceptatiedatum van de wissel,

- acceptatie door een Belgische bank,

- vermelding van voluitgeschreven bedrag, plaats en datum van de acceptatie

en hoedanigheid van de wisselacceptanten,

- verwijzing  naar  het  krediet  op  grond  waarvan  de  wissels  gecre6erd

werden.)

4. FINANCIERING VAN DE EXPORT DOOR EEN ZELFBEGUNSTIGINGSACCEPT

271.  De e.xporteur die niet contant betaald wordt, kan een zelfbegunsti-

gingsaccept gebruiken, en dit zowel  in het exportland,  in het importland

als in een derde land : het wordt aangevraagd voor het eventuele disconto,

dat in verschillende landen plaats kan vinden.

De exporteur wordt normaal  op de vervaldag  (of  iets vroeger) van het

gedisconteerd bankaccept betaald door de importeur. Daar op deze dag de

rekening van de kredietnemer (hier de exporteur) door de bank dient gedebi-

teerd te worden,  is er naast deze acceptverrichting noodzakelijkerwijze

tussen   de bank en   de exporteur-kredietbegunstigde een parallelle

overeenkomst waarin deze debetmogelijkheid vastgelegd wordt, nameli jk de

kredietopening.
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SCHEMA VAN HET EXPORTACCEPTKREDIET

X * (1) commercidle relatie                 M1..
A

opdracht binnen aiscontoprovenu

het exportaccept- (ingeval van disconto)

krediet (2) (3)

(met gewoonlijk (4)

verzoek van dis- betaling van het nominaal

conto) bedrag (op de vervaldag)

Deze betaling gebeurt gewoonlijk

maar niet noodzakelijk  aan       BX
BX

Partilen :

X : exporteur, kredietnemer, trekker

M : importeur

BX : bank van de exporteur en acceptant (die gewoonlijk in Belgi6 ook zorgt

voor de certificatie van het accept).

Verrichtinqen :

(1) : commerciale relatie X-M

(2) : opdracht binnen het exportacceptkrediet om wissel van X op BX te

accepteren en meestal ook te disconteren

(3) : storting van BX aan X van het discontoprovenu in geval van disconto

(4) : betaling (op de vervaldag) van het nominaal bedrag door M
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4.1. Plaats van de acceptkredietverlening

4.1.1. Bankaccept in het exportland

272. De exporteur kan een wissel trekken op een bank in zijn land, waarbij

hij over een exportacceptkrediet beschikt voor een bedrag gelijk aan of

lager dan het factuurbedrag;  de bank accepteert deze wissel en wordt zo

acceptant.

Het bankaccept kan gedisconteerd worden, zodat het discontoprovenu

- wisselbedrag verminderd met de discontokosten - ter beschikking van de

exporteur komt. Dit disconto gebeurt in Belgid in feite meestal bij de

bank, die het acceptkrediet verleent.

Op de vervaldag van het bankaccept wordt normaal voor dekking gezorgd door

de ontvangst van de door de buitenlandse importeur verrichte betaling.  In

dat geval moet de vervaldag van het bankaccept overeenstemmen met de dag

van de betaling vermeerderd met een 10-tal kalenderdagen voor de transfer

van de fondsen. Komt de betaling niet tijdig binnen, dan moet de exporteur

zelf voor dekking zorgen.

Bij  export moet de trekker-exporteur die fondsen voor de gefinanci erde

verrichtingen  vervroegd  ontvangt,  onmiddellijk  het  nog  niet  vervallen

bankaccept terugbetalen - of de bank doet het voor hem ... - om dubbele

financiering te vermijden; de te veel aangerekende intresten worden terug-

betaald.

(Indien het vervroegd terugbetaalde gecertificeerd bankaccept - idem voor

het sub 10 besproken gecertificeerd handelsaccept - gemobiliseerd werd bij

het H.W.I. door de bank, moet ze dit laatste  het  dan  onverwijld

terugvragen).

Bedraagt de resterende looptijd van het bankaccept nog hoogstens 10 kalen-

derdagen, dan gebeurt er geen vervroegde terugbetaling om de kosten van

deze verrichting uit te sparen en het bedrag wordt (gewoonlijk) op een ren-

teloze wachtrekening geblokkeerd zonder teruggave van intrest. Bij goede

cliunten wordt het geld op de rekening van de exporteur gezet en wordt het

accept niet uit omloop genomen : de cliant wordt dan onmiddellijk gecredi-

teerd met valuta vervaldag.

In geval van parti*le betaling - zelfs vroeger dan 10 kalenderdagen v66r de

vervaldag - wordt het  bedrag  ook  op  een  dergelijke  wachtrekening

geblokkeerd.
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Het gaat hier om een binnenlands bankaccept, waarbij noch de buitenlandse

koper noch de buitenlandse bank tussenkomen.

Voorbeeld

De (Belgische) bank BX verleent een krediet aan de (Belgische) exporteur X,

die aan de buitenlandse importeur M een machine verkoopt.

X trekt een bankaccept op zijn (Belgische) bank en laat het disconteren.

Het discontoprovenu gaat naar X, die de kredietbegunstigde en de accept-

begunstigde is. Normaal zorgt de betaling door M voor de dekking; gebeurt

dit niet, dan moet X hiervoor zorgen.

4.1.2. Bankaccept in het importland

273. Rekening houdend met de wisselreglementeringen (in het buitenland en

in de B.L.E.U.), kan de exporteur voor het factuurbedrag een wissel trekken

op de bank in het importland, waarbij hij hetzij direct hetzij via zijn

(Belgische)  bank over een acceptkrediet beschikt;  de buitenlandse bank

accepteert dan deze wissel.

Het accept kan gedisconteerd worden, zodat het discontoprovenu ter beschik-

king van de exporteur komt. Dit disconto kan gebeuren hetzij in het

importland, hetzij in het exportland (Belgia), hetzij in een derde land.

Op de vervaldag van het bankaccept wordt normaal dekking geleverd door de

ontvangst van de door de buitenlandse importeur verrichte betaling. Komt

de betaling niet tijdig binnen, dan moet de exporteur zelf voor dekking

zorgen.

Het gaat hier om een buitenlands accept.

Voorbeeld

Dezelfde gegevens als voorheen, waarbij X echter het accept op de bank BM

in het importland trekt. Ook hier moet normaal de tijdige betaling door M

voor dekking zorgen, zoniet moet X inspringen.

4.1.3. Bankaccept in een derde land

274. De exporteur kan de wissel eventueel trekken op een bank in een derde

land (bijvoorbeeld op een Londense bank), waar hij hetzij direct, hetzij

via zijn Belgische bank over een acceptkrediet beschikt; normaal betaalt de

.mporteur tegen de vervaldag bij deze bank.
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Is de dekking er echter niet op de vervaldag, dan moet de exporteur (als

kredietbegunstigde) zelf voor dekking zorgen.

Uiteraard gaat het hier om een buitentands accept.

4.2. Gedisconteerd bankaccept en cedentendiscontokrediet

275.  Door het disconto van het  (zelfbegunstigings)accept wordt dit een

geldkred-et en werkt het in zekere mate als een cedentendiscontokrediet,

daar het de post Handelsvorderingen financiert.

Het  cedentendiscontokrediet  is  echter geen vermogensbron,  maar wel  een

mobiliseringstechniek, waardoor bovenvermelde actiefpost omgezet wordt in

Liquide Middelen.

Daarentegen  is het gedisconteerd bankaccept bij de export wel een ver-

mogensbron; bij het acceptdisconto komt het discontoprovenu op de Liquide

Middelen. Het bedrag van het bankaccept verschijnt dus op de passiefzijde

van de balans van de kredietnemer en berust OP de actiefpost

Handelsvorderingen, die op de balans blijft staan tot bij de betaling door

de klant, of door wegboeking via resultatenrekening indien hij als oninbaar

beschouwd zou worden.

Indien de betaling  tijdig gebeurt,  verdwijnt  tegelijkertijd een gelijk

bedrag  op  de actiefpost Handelsvorderingen en op  de  passiefpost

Acceptkrediet bij export.

In geval van disconto van bankaccepten bij de export zou het evenwel fout

zijn te beweren dat de exporteur op die wijze contant betaald wordt; de

situatie is namelijk de volgende :

- de verdisconterende exporteur financiert de periode van betalingsuitstel

die hij aan zijn koper heeft toegestaan;

- het feit van het disconto verandert niets aan de schuldvordering die

bestaat tussen de verkoper en de koper;

- er  wordt  naast  de  oorspronkelijke  schuldvordering verkoper-koper een

schuldvordering bank-verkoper gecreaerd;  de afwikkeling van deze beide

schuldvorderingen  zal  in feite apart van elkaar verlopen,  in zoverre

zelfs dat de disconterende bank geen voorrecht heeft op het binnenkomend

geld u-t het buitenland, tenzij ze een (al dan niet geaccepteerde) han-

delswissel  in pand heeft die betrekking heeft op de gefinanci erde han-

delsverrichting (cfr. infra nr. 498).

Het veiligst  is uiteraard een geaccepteerde wissel. Indien deze niet

geaccepteerd is,  is het wenselijk dat de bank de buitenlandse importeur



194

ervan in kennis stelt dat hij haar moet betalen.

Op de vervaldag van het bankaccept zal  de exporteur trouwens zijn bank

moeten terugbetalen, zelfs indien zijn koper niet zou betaald hebben.

4.3. Gedisconteerd bankaccept en omzet op de bankrekening

276. Ingeval van disconto van het zelfbegunstigingsaccept wordt bij de bank

het discontoprovenu op de creditzijde van de rekening van de kredietnemer

geboekt.

Cp de vervaldag wordt het acceptbedrag (of het deel ervan dat gedisconteerd

werd) op de debetzijde gedebiteerd.

Bij de betaling door de (buitenlandse) importeur volgt het crediteren van

de betaling op de actiefzijde.

Het gevolg ervan is dat het exportbedrag dus tweemaal (eens gedisconteerd

en eens netto) op de actiefzijde van de rekening verschijnt; de omzet op de

bankrekening dient dus met het nodige voorbehoud geinterpreteerd te worden.

5. FINANCIERING VAN DE IMPORT DOOR ZELFBEGUNSTIGINGSACCEPT

277. De importeur die aan zijn verkoper contant moet (of wenst te) betalen,

kan een zelfbegunstigingsaccept aanvragen, en dit zowel in het importland,

in het exportland als in een derde land. Het wordt aangevraagd voor het

eventuele disconto dat eveneens in verschillende landen kan plaatsvinden.

Daar op de vervaldag van dit gedisconteerd bankaccept de rekening van de

kredietnemer (hier de importeur) door de bank gedebiteerd moet worden, is

er naast deze acceptverrichting noodzakelijkerwijze tussen de bank en de

kredietbegunstigde een parallelle overeenkomst, waarin deze debet-

mogelijkheid vastgelegd wordt, namelijk de kredietopening.

5.1. Plaats van de acceptkredietverlening

3.1.1. Bankaccept in het importland

278. In de praktijk wordt in Belgi8 soms afgeweken van het klassiek theore-

tisch  schema  wegens  de  voorkeurbehandeling  van  de  bankaccepter  die

gece t-'iceerd zijn.

Het zelfbegunstigingsaccept kan er op twee manieren gebruikt worden : het

zijn steeds binnenlandse accepten, waarbij noch de buitenlandse verkoper

noch de buitenlandse bank tussenkomt.
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K.19_«ieke man.ier
279. De importeur kan een wissel trekken op zijn (Belgische) bank, bij de-

welke hij over een importacceptkrediet beschikt, voor een bedrag dat gelijk

is aan of lager dan het factuurbedrag; de bank accepteert deze wissel en

wordt zo de acceptant. Deze bank kan de wissel verdisconteren - zuiver

theoretisch kan ook een andere bank hem disconteren -  :  ze betaalt het

nominaal bedrag voor rekening van de importeur aan de buitenlandse leveran

cier, terwijl de importeur normaal de discontokosten draagt. De importeur-

kredietbegunstigde moet voor dekking zorgen op de vervaldag.

voorbeeld :
De (Belgische) bank BM verleent een krediet aan de (Belgische) importeur M,

die van de buitenlandse leverancier X vlees koopt. M trekt een bankaccept

op BM.  Ingevolge het disconto gaat het nominaal bedrag van het accept naar

X en M betaalt (normaal) de discontokosten.

Indirecte import met gecertificeerde banKaccepten
280. Indien de Belgische importeur geen financieringsbehoefte heeft, b.v.

omdat hij contant betaald wordt door een tweede Belgische koper, mag deze

laatste van dit gunstig financieringsysteem gebruik maken, op voorwaarde

dat hij (de indirecte importeur) voor de certificatie volgende documenten

voorlegt :

-   de aankoopfactuur;

-   het bewijs van betaling aan de (directe) importeur;

-   een attest van niet-financiering, door de eerste importeur afgeleverd,

teneinde dubbele financiering te vermijden.

Indien nog niet betaald werd, wordt dan het nominaal bedrag door de discon-

terende bank ten voordele van de eerste importeur overgeschreven, terwijl

de indirecte importeur normaal de discontokosten draagt.
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5.1.2. Bankaccept in het exportland

281. De (Belgische) importeur kan desgevallend gebruik maken van de kre-

dietfaciliteiten  inzake  acceptkrediet,  waarover  hij  beschikt  -  hetzij

direct, hetzij door bemiddeling van zijn Belgische bank - bij een buiten-

landse bank. Hij trekt een wissel op de buitenlandse bank en laat deze

disconteren.  Dank zij het discontoprovenu wordt het nominale bedrag aan de

exporteur betaald, doch de importeur draagt normaal de discontokosten.

Op de vervaldag moet de importeur voor dekking zorgen. Het gaat hier om

een buitentands accept.

Voorbeeld :

De buitenlandse bank B verleent een acceptkrediet aan de (Belgische) impor-

teur M (eventueel door bemiddeling van haar Belgische bank BM)·

Moet M contant betalen, dan trekt hij een bankaccept, laat het disconteren

en betaalt X; M draagt normaal de discontokosten en betaalt BX Op de ver-

valdag.

5.1.3. Bankaccept in een derde land

282. De importeur kan - hetzij direct, hetzij via zijn Belgische bank -

over een acceptkrediet bij een bank in een derde land (b.v. te Londen)

beschikken; hij gebruikt dit door een accept te trekken en om, dank zij het

discontoprovenu, de exporteur te betalen.

Op de vervaldag moet de importeur voor dekking bij  bovenvermelde bank

zorgen.  Uiteraard gaat het om een buitenlands accept.

5.2. Gedisconteerd bankaccept en leveranciersdiscontokredlet

283. Bij de import moet het bankaccept normaal terugbetaald worden met de

fondsen die uit de verkoop van de - al dan niet verwerkte - goederen voort-

spruiten. De duur van het accept dient overeen te stemmen met de periode

van wederverkoop en van eventuele verwerking.

Door het disconto van het bankaccept wordt dit krediet een geldkrediet en

werkt het - in zekere mate - als een leveranciersdiscontokrediet.

Zoals het leveranciersdiscontokrediet is het gedisconteerd bankaccept bij

de import bij zelfbegunstiging een vermogensbron : de tegenhanger ervan op

de actiefzijde zit in de post Voorraden en daarna in Handelsvorderingen,
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die voor hun aflossing zorgen.

Bij het leveranciersdisconto heeft de bank normaal een (cambiaal) regres

tegen de leverancier-trekker, maar ze heeft bij hogervermeld acceptkrediet

geen regres tegen de exporteur, daar zijzelf betrokkene/acceptant is.

Dit disconto van bankaccepten bij de import heeft de bedoeling de importeur

in staat te stellen zijn leverancier contant te betalen, zodat de schuld-

vordering  verkoper-koper  door  een  schuldvordering  bank-koper  vervangen

wordt.

Dit kan gebeuren om verschillende motieven :

- hetzij omdat de exporteur contante betaling eist en de importeur beta-

lingsuitstel wenst;

- hetzij omdat de eventuele kortingen, gegeven door de exporteur voor con-

tante betaling, groter zijn dan de kredietkosten bij de bank;

- hetzij omdat de exporteur in vreemde valuta factureerde en de importeur

een verzwakking van zijn eigen valuta verwacht terwijl hij het disconto

in eigen valuta laat verrichten.

6.  FINANCIERING VAN DE IMPORT DOOR EEN ACCEPT TEN GUNSTE VAN DERDEN

284. De importeur die niet contant moet betalen, kan een accept ten gunste

van derden aanvragen (de derde hierbij is de exporteur), en dit eveneens in

het exportland,  in het importland of in een derde land. Het bankaccept

vervult hierbij een waarborgfunctie; door zijn disconto kan het bankaccept

ook een financieringsfunctie vervullen; dit disconto kan in verschillende

landen gebeuren.

Ook hier dient op de vervaldag de rekening van de kredietnemer (dus de im-

porteur) voor het bedrag van dit, al dan niet gedisconteerd, bankaccept

door de bank gedebiteerd te worden.  Naast deze acceptverrichting is er dus

noodzakelijkerwijze tussen de bank en de importeur-kredietbegunstigde een

parallelle overeenkomst, waarin de debetmogelijkheid opgenomen is, namelijk

de kredietopening.

Bij het accept ten gunste van derden wordt de acceptbegunstigde een accept

ter beschikking gesteld bij een binnenlandse of een buitenlandse bank : dit

kan bij een documentaire remise, al dan niet in het kader van een documen-

tair krediet (D/A).

De exporteur-acceptbegunstigde kan door het disconto van zijn bankaccept

zijn Handetsvordering vervangen door Liquide Middelen zoals bij een ceden-

tendisconto zonder regres (m.a.w. bij een forfaitdisconto).
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SCHEMA VAN HET (KLASSIEK) IMPORTACCEPTKREDIET MET ZELFBEGUNSTIGING

M     <     (1) commercidle relatie                    Xill
AA

opdracht binnen

het importaccept- debet van het

krediet (2) nominaal bedrag (3a)

(met gewoonlijk (op de vervaldag) betaling

verzoek tot (4) van het nominaal

disconto) bedrag

V
BM

Partiien :

M : importeur, kredietnemer, trekker

X : exporteur

BM : bank van de importeur en acceptant (die gewoonlijk ook zorgt voor de

certificatie van het accept)

Verrichtingen :

(1) commerciale relatie M-X

(2) opdracht binnen het importacceptkrediet om wissel van M op BM te accep-

teren en meestal ook te disconteren

(3) (3a) betaling van BM voor rekening van M aan X van het nominaal bedrag,

ingeval van disconto;

(3b) debet van de rekening van M voor de agio's

(4) debitering (op de vervaldag) door BM van de rekening van M voor het

nominaal bedrag.
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6.1. Plaats van de acceptkredietverlening

6.1.1. Bankaccept in het exportland

285. De exporteur (acceptbegunstigde) kan in het exportland voor het fac-

tuurbedrag een accept trekken OP de bank waar   de   importeur

(kredietbegunstigde) - hetzij rechtstreeks, maar meestal door bemiddeling

van zijn bank - over een acceptkrediet beschikt.

Dit kan eveneens gebeuren tegen een klassieke documentaire remise of nog

binnen het kader van een documentaire krediet D/A.

Het accept kan gedisconteerd worden, hetgeen meestal in het exportland en

bij de accepterende bank gebeurt. Op de vervaldag van het bankaccept moet

dekking geleverd worden door de importeur-kredietbegunstigde of (meestal)

zijn  bank;  ook  hier  heeft  de  accepterende bank  geen  regres  tegen  de

exporteur-acceptbegunstigde-trekker.

Indien bij deze verrichting een bank van het importland betrokken wordt,

zal deze de handtekening en de kredietwaardigheid van de importeur onder-

zoeken en meestal ook de goede afloop van de financiering waarborgen.

Het gaat hier (meestal) om een binnenlands accept.

Yoorbeeld
De (Belgische) exporteur X verkoopt een machine aan de buitenlandse impor-

teur M.  X trekt een wissel op zijn (Belgische) bank BX, die accepteert op

grond van het krediet dat ze aan M, direct of via de bank van deze laatste,

verleent. X, acceptbegunstigde,  laat disconteren. Op de vervaldag moet

M - of diens bank - als kredietbegunstigde voor dekking bij BX zorgen.

Wat Belgii echter betreft, mag bij gecertificeerde wissels de handtekening

van de buitentandse bank niet op het accept verschijnen, want een derge-

lijke handtekening zou laten veronderstetlen dat de buitentandse bank het

papier gedisconteerd heeft en een herdisconto in Belgid zoekt tegen gunst-

voorwaarden. De N.B.B. wenst echter niet dergelijk papier over te nemen.
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SCHEMA VAN IMPORTACCEPTKREDJET MET ACCEPT TEN GUNSTE VAN DERDEN

Direct bankaccept

M          (1) commercidle relatie                  X

A
1// 1.

debet met

opdracht binnen het nominaal -=-».vant.  f
het import bedrag (op acceptbegunstiging

acceptkrediet de vervaldag) (2b)  
(2a) (4b) 10 (4a)

1/ betaling van het

1f nominaal bedrag

i .t: (principieel op de

T / vervaldag)

BM

Parti ien  :
M : imoorteur, kredietnemer

X : exporteur, trekker

BM : bank van de importeur en acceptant

Verrichtingen :

(1) commerciale relatie M-X

(2) opdracht binnen het importacceptkrediet om de wissel van X op BM te

accepteren

(3) wisseltrekking van X op BM

(4) betaling 00 de vervaldag (tenzij BM voorheen de wissel zou gediscon

teerd hebben) en debet met het nominaal bedrag van M op de vervaldag.
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SCHEMA VAN IMPORTACCEPTKREDIFT MET ACCEPT TEN GUNSTE VAN DERDEN

Indirect bankaccept

M  < (1) commercidle relatie 37&X
A                        A    A

opdracht binnen debet van het verlening (4a)
(9

het import- nominaal bedrag van de (2c) betaling van
01

acceptkrediet (OD de vervaldag)  acceptbe- .5 het nominaal

(4c) gunstiging       bedrag (princi-
2     pieel op de ver-
CD

(2a) S     valdag)
r
I

opdracht binnen inter-

      bancaire kredietover-          ¥

BM eenkomst
(2b)       12    KBM

>
(4 b)

betaling van het nominaal

bedrag op de vervaldag

Partiien :

M : imoorteur, kredietnemer

X : exoorteur, trekker

BM : bank van de imnorteur

KBM - correspondent-bank van BM in het exoortiand, acceotant in oodracht

van BM

yerr_i cbt i nqen   :

(1) : commerciole relatie M-X

(2) : oodracht binnen het imnortacceotkrediet BM - M (28) en binnen de

interbancaire kredietovereenkomst BM - KBM (2b) om wissel van X 00

KBM te accevteren
(3) : wisseltrekking van X oD KBM

(41 - betaling (normaal) 00 de vervaldag van KBM aan X (48) en van BM aan

KBM  (4b) en debet  met het nominaal bedr·ag van M 00 de vervaldag  (4c).
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6.1.2. Bankaccept in het importland

286. De importeur-kredietbegunstigde kan de buitenlandse exporteur-accept-

begunstigde toelaten op zijn bank in het importland een accept te trekken

waarvan de vervaldag overeenkomt met de betalingsdatum : de exporteur die

vervroegd over zijn geld wenst te beschikken, kan dit accept laten discon-

teren.

Op de vervaldag echter moet de importeur-kredietbegunstigde voor dekking

zorgen bij zijn bank  : de exporteur-acceptbegunstigde kan hiervoor niet

aangesproken worden.

Dat is overigens de typisch historische formule (cfr. nr. 251).

Voorbeeld :

De (Belgische) importeur M koopt vlees van de buitenlandse exporteur X. Als

kredietbegunstigde stelt M bij zijn  (Belgische) bank BM een accept ter

beschikking van X, acceptbegunstigde. Deze laatste kan een accept trekken

en laten disconteren om vervroegd over het geld te beschikken : normaal

betaalt hij de discontokosten. Op de vervaldag moet M zorgen voor dekking

bij B ·

6.1.3. Bankaccept in een derde land

287. De exporteur-acceptbegunstigde kan een wissel trekken op een bank in

een derde land waar de importeur-kredietbegunstigde - hetzij direct, hetzij

door bemiddeling van zijn bank - over een acceptkrediet beschikt. Dit

gebeurt vooral bij de export naar minder bekende landen en het acceptkre-

diet kan dan meestal gebruikt worden in Londen.

Ook hier moet de importeur-kredietbegunstigde ervoor zorgen dat er op de

vervaldag dekking is op de bankrekening;  in dit geval kan de exporteur-

acceptbegunstigde eveneens niet aangesproken worden indien hij het bankac-

cept laat disconteren.

6.2. Gedisconteerd bankaccept

288. Hier heeft men te doen met hetzelfde geval als sub 5.2.



203

7. BANKACCEPTKREDIETEN BIJ TRANSITVERRICHTINGEN

289. Transitverrichtingen kunnen bij de verkoop aan het buitenland door

gecertificeerde bankaccepten gefinancierd worden op voorwaarde dat :

- de goederen werkelijk over het Belgisch grondgebied doorgevoerd worden,

te staven door Belgische verzendings- of douanedocumenten;

- de termijn, die aanvangt op het ogenblik van de verzending uit Belgie,

maximum 90 dagen beloopt;

- de betaling van de goederen, aangekocht in het buitenland, gebeurd is (te

staven door bankattest); de overheid wenst slechts het exportgedeelte van

de verrichting te begunstigen en een dubbele financiering (import/export)

te vermijden.

8. BEOORDELING EN KENMERKEN

8.1. Algemeen

290. Benevens het onderzoek naar de kredietwaardigheid van de kredietnemer,

zoals dit gebeurt bij alle kredietvormen, spelen nog andere elementen een

rol bij de beoordeling van het acceptkrediet door de banken :

- aard van de handelsverrichting : export, import, transit;

- aard van de goederen : verkoopbaarheid, vervoerbaarheid en bederfelijk-

heid van de goederen;

- kredietwaardigheid  van  de  buitenlandse  handelspartner  en  van  het

betrokken land, in geval van export;

- tijdstip en plaats van betaling.

Daarbij moet de bank controleren of het bankaccept overeenstemt met de te

financieren handelsverrichting, wat zij nagaat aan de hand van de documen-

ten (bijv. die gebruikt worden voor de eventuele aanvraag tot certificatie)

en wat haar een bepaalde zekerheid geeft.

8.2. Risico

291. Daar het acceptkrediet - zowel bij de export als bij de import - niet

noodzakelijk tot een betaling door de bank leidt, kan voor deze de verlei-

ding bestaan het risico te onderschatten, want de bank is cambiaal tot

betaling verplicht.  Bovendien is het acceptkrediet een termijnkrediet, dus

niet direct opeisbaar zoals een overdisponering, hetgeen in bepaalde moei-
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lijke omstandigheden een bijkomend gevaar kan opleveren.

Juridisch heeft het bankaccept tegenover de bank slechts aan handtekening,

waarbij de accepterende bank zelf geen cambiaal regres heeft; de bank heeft

uiteraard wel verhaal op grond van de kredietopening.

8.2.1. Risico bij de export

292. Bij de export zal de bank zo mogelijk het incasso door haar tussen-

komst  laten gebeuren : ze zal  in de betalingsvoorwaarden op de factuur

laten stipuleren dat de buitenlandse koper/bankier het geld dient over te

maken aan de disconterende bank.

De bank onderzoekt de kredietwaardigheid van de buitenlandse koper. De

dekking op de vervaldag gebeurt normaal door de betaling van de buitenland-

se importeur, zodat het krediet in zekere mate self-Ziquidating is.

Men  staat  bij  de exportacceptkredieten dan ook meestal voor een

tweederangsrisico, tenminste als het land waarnaar men exporteert, stabiel

is. De onderliggende handelsverrichtingen bieden een bepaalde zekerheid

voor de kredietfaciliteiten verkregen op grond van het disconto van het

bankaccept. Het accept is dus ook in zekere mate self-securing en dit des

te meer als de bank meer vat heeft op de betaling van de onderliggende han-

delsverrichtingen : de betalingswijze van de export is hierbij doorslagge-

vend.

Om het accept echter tegelijk meer self-securing en meer self-liquidating

te maken,  kan de bank een voorrecht vestigen op de opbrengst van de

onderliggende exportverrichting door de inpandneming van

- de handelswissel al dan niet geaccepteerd door de buitenlandse koper,

of

- de schuldvordering die de exporteur bezit op de confirmerende bank uit

hoofde van de confirmatie van het documentair krediet geopend door de

bank van de koper,  op de kredietopenende bank of op de buitenlandse

koper.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden in functie van de aard van de

acceptbegunstiging.

Bij zelfbegunstigingsaccept kunnen volgende mogelijkheden zich voordoen :

- Wanneer de exportfactuur betaalbaar is per banktransfer of per bankche-

que,  hangt  het  vrijwel  uitsluitend  af van de handelspartners of de

betaling bij de kredietverlenende bank zal terechtkomen.
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- Wanneer de exportfactuur betaalbaar is d.m.v. een handelswissel - hetgeen

dubbele zegelkosten meebrengt in Belgia, evenals het eventuele zegelrecht

in het land van de koper - geaccepteerd door de koper, welke wissel de

exporteur ter incasso afgeeft aan de disconterende bank, dan wordt het

incassoprodukt in haar handen gestort.

De koper is bovendien cambiaal verbonden, hetgeen in vele landen toch een

grotere betalingsdwang en bijgevolg een vlottere betaling tot gevolg

heeft.  Dit geldt nog meer wanneer de bank van de koper de wissel geava-

leerd heeft voor rekening van de betrokkene.

- Wanneer de (bovenvermelde) handelswissel aangeboden wordt in het kader

van een documentaire remise D/A (documents against acceptance),  is de

zekerheid nog groter dan voorheen.

Dit is uiteraard nog meer het geval  indien dit gebeurt tegen een han-

delswissel, geavaleerd door de bank van de koper voor rekening van de
betrokkene.

Bij het accept ten gunste van derden verleent de bank van de importeur de

toestemming aan de exporteur een accept op haar of op haar correspondent-

bank te trekken.

Hierbij kunnen ook volgende mogelijkheden onderzocht worden :

- Wanneer de levering gebeurt met documentaire remise bij D/A van de bank

van de importeur is dit voor de exporteur vrij sterk self-securing.

- Wanneer de levering gebeurt in het kader van een onherroepelijk documen-

tair krediet D/A bankaccept, liefst op de remitterende bank, moet de kre-

dietopenende bank   op   de vervaldag dekking bezorgen aan   de

remitterende-accepterende bank, op voorwaarde dat de acceptatie gebeurd

is tegen voorlegging van conforme documenten binnen de geldigheidstermijn

van het documentair krediet.

8.2.2. Risico bij de import

293. Bij de import kan de bank in bepaalde gevallen de greep op de goederen

behouden, door ze slechts af te staan tegen betaling of tegen warrant-ceel;

in de meeste gevallen echter gaan de goederen in produktie en kan deze

zekerheid niet meespelen : het risico is dan ook meestal een eersterangsri-

Sico.
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8.3. Mobiliseerbaarheid

294. De accepten zijn meestal mobiliseerbaar en wel op een dubbel vlak :

door de kredietnemer-trekker, die een disconto bij een bank kan aanvragen

en door de bank, die gebruik kan maken van het herdisconto - of inpen-

sionstelling, cfr. nr. 94 - meestal bij het H.W.I. en uitzonderlijk bij de

N.B.B.

De gecertificeerde accepten voor export buiten de E.E.G. die op het her-

discontoplafond van de bank aangerekend worden,  krijgen gunstigere ren-

tetarieven dan de niet-gecertificeerde en de op het  herdiscontoplafond

niet-aangerekende accepten bij het H.W.I.

9. KOSTPRIJS

9.1. Rentevoet en andere kostenelementen

295. De bankvergoeding (risico plus werk) voor het acceptkrediet bestaat in

de acceptprovisie.

Inzake rentetarieven wordt sinds mei 1974 het disconto van de bankaccepten

(zowel  gecertificeerde als niet-gecertificeerde)  niet meer berekend met

directe verwijzing naar de renten van het H.W.I. Ze zijn thans gebaseerd

op een basisrentevoet,  negotieringsrentevoet  genaamd,  meestal  66n voor

gecertificeerde en 66n voor niet-gecertificeerde accepten, die door de

banken hiervoor vastgesteld worden waarbij  door hen  in  feite  rekening

gehouden wordt met de renten van de geldmarkt en het H.W.I.; bij deze nego-

tiaringsrente wordt de acceptprovisie gevoegd.

Ook wordt het rentetarief soms ingedeeld volgens de looptijd (bijv. meer of

minder dan 120 dagen) of de bestemming (binnen of buiten de E.E.G.).

De kosten van het gedisconteerd bankaccept omvatten als hoofdelementen :

1. de  acceptprovisie,  die  normaal  door  de  kredietbegunstigde  gedragen

wordt;

2. de negotiaringsrentevoet, die normaal ten laste van de acceptbegunstigde

valt;

3. de eventuele certificatiekosten (dit laatste geldt in Belgie);

4. de zegelkosten.

In Belgie geeft het disconto van gecertificeerde bankaccepten (en van ge-

certificeerde handelsaccepten) een betrekkelijk goedkoop krediet.
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Bij zelfbegunstigingsaccepten wordt benevens de intrest, die berekend wordt

in functie van de duur van het accept, nog een acceptprovisie (min. F 100)

van 1,25 °/ per maand (hetzij 1,5 % p.a.) berekend; i edere begonnen maand
00

geldt hierbij als een volledige; belangrijke clianten krijgen soms wel de

berekening pro rata temporis.

Er komen dan nog de certificatiekosten van 0,1 °/ - met een minimum van..

F 25 - en het zegelrecht (0,50 °/0o, afgerond tot de hogere F).

9.2. Combinatie disconto in deviezen en termijndekking

296. Wanneer de kostprijs van een financiering onderzocht wordt, kan men

een vergelijking maken tussen de financiering in BF en deze in deviezen.

Bij  deviezenfinanciering komt  het element wisselkoersrisico ter sprake,

zodat rekening dient gehouden te worden met twee elementen :

- rentevoet in BF en in het betrokken devies,

- kostprijs van de termijndekking.

Zo dient de trekker van een bankaccept een vergelijking te maken tussen

enerzijds de discontorentevoet in deviezen en anderzijds de discontoren-

tevoet van BF-accepten, gecombineerd met de kosten of baten, voortvloeiend

uit een termijndekking.

Voorbeeld : Gecertificeerde bankaccepten in FRF en in DEM (Import)

Disconto in BEE Disconto in FRF Discontg_ill- DEM

Negotieringsrente- Discontorentevoet Discontorentevoet

voet 7,50 % 11 % 4,5 %

Acceptprovisie p.a. 1,50 %

9     %

Disagio FRF (per jaar): 3 %

Agio DEM (per jaar) :5%

In dit voorbeeld is het dus interessanter voor het bankaccept in FRF het

disconto in deviezen (FRF) - want dan kost het 11 % (discontorentevoet) min

3 % (disagio), dus 8 % (< 9% discontorentevoet in BEF) - aan te vragen,

terwijl het voor het bankaccept in DEM interessanter is het discontoren-

tevoet  in BEF - want dan kost het 4,5 %  (discontorentevoet)  plus 5 %

(agio), dus 9,5 % (> 9 % discontorentevoet in BEF) - te laten gebeuren.
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9.3. Voorbeeld van bankacceptdisconto (20.5.90)

297. Afgifte van een bankaccept van F 1.000.000 voor import/export op 120

dagen.

1. gecertificeerd papier

Negotijringsrentevoet 11 % p.a. F 33.667,-

Acceptprovisie 1/8 % per maand

(of gedeelte van maand) F  5.000,-

Certificatiekosten 0,10 °/ 00

(min. F 25 per F    100,-

handelseffect)

Zegelrecht 0,50 °/ 00

(op het wisselbedrag) F    500,-

TOTAAL F 39.267,-
==========

2. niet-qecertificeerd papier

Negotiaringsrentevoet 11,50 % p.a. F 38.333,-

Acceptprovisie 1/8 % per maand

(of gedeelte van maand) F  5.000,-

Zegelrecht 0,50 °/ 00

(op het wisselbedrag) F _ _ 500-

TOTAAL F 43.833,-
==========

10. GLOBALISATIESYSTEEM BIJ HET EXPORTACCEPTKREDIET

298.  Karakteristiek voor het bankaccept is de nauwe samenhang tussen de

financiering en de handelsverrichting. Om de certificatie door de N.B.B.

te verkrijgen, moeten de accepten door een zeker aantal documenten verge-

zeld zijn. (Ter herinnering : soms is zelfs de dekking door een krediet-

verzekeringspolis van  de N.D.D.  of door een onherroepelijk documentair

krediet vereist; cfr. supra sub 3.4.2.1.).

Daar deze techniek veel administratief werk vraagt, heeft de N.B.B. een

proc*de uitgewerkt waarbij het mogelijk wordt voor een onderneming - die

daartoe toestemming krijgt - accepten uit te geven die maximum 80 % van
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haar globale schuldvordering op het buitenland aan de gemiddelde looptijd

dekken : ze kunnen slechts in Belgische frank opgemaakt worden.  De accep-

ten worden maandelijks of halfmaandelijks aangepast op basis van de fac-

turen, opgesteld gedurende de aan de trekking voorafgaande periode.

Deze globale bankaccepten - het gaat hier enkel om zelfbegunstigingsaccep-

ten - vertonen hierdoor voor de bank een hogere risicograad dan de gewone

bankaccepten, want :

1. er gebeurt geen controle op de individuele exportverrichtingen die aan

de accepten ten grondslag liggen;

2. het onderzoek naar de solvabiliteit van de buitenlandse importeur ver-

dwijnt.

Het proc6d6 wordt slechts toegepast bij belangrijke en goed georganiseerde

ondernemingen die een grote exportomzet hebben. De voorafgaande toelating

van de N.B.B. is nodig; deze instantie behoudt het recht periodieke contro-

les uit te voeren van de boekhouding der onderneming die van globalisatie

geniet.

Bij de globalisatie wordt de enge samenhang tussen de afzonderlijke wissel

en de afzonderlijke handelsverrichting verbroken, wat op zichzelf de risi-

cograad verhoogt.

Er is verder het verbod beroep te doen op andere discontokredieten voor de

export.

11. OPMERKING IN VERBAND MET (BUITENLANDSE) HANDELSACCEPTEN (BIJ DE EXPORT)

299. Handelsaccepten zijn wissels getrokken op en geaccepteerd door een

handelsonderneming  :  in de bankpraktijk wordt de term handelsaccept  (in

Belgia) gewoonlijk gereserveerd voor de buitenlandse verrichtingen.

De gecertificeerde handelsaccepten en de gecertificeerde bankaccepten wor-

den tegen dezelfde referterentevoet (negotiaringsrentevoet) verhandeld.

De provisie voor de handelsaccepten (endossementsprovisie) is echter lager

dan bij de bankaccepten (acceptprovisie) (daar het risico voor de krediet-

verlenende bank in het eerste geval normaal kleiner is : normaal twee cam-

biale verbintenissen bij handelsaccepten en maar aan niet-cambiale

verbintenis bij bankaccepten).

De endossementsprovisie bedraagt 1,25 % p.a., te vergelijken met de accept-

provisie 1,50 % p.a.

Indien de bank van de importeur haar aval ten gunste van de exporteur geeft
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op haar handelsaccept, wordt aan de importeur - het kan eventueel ook aan

de exporteur - wel een avalprovisie (1/4 % per trimester) aangerekend.  De

rentevoet van de niet-gecertificeerde handelsaccepten wordt berekend  in

functie van de zwevende rentevoet,  dus in functie van de rentevoet die

geldt voor het binnenlands discontokrediet.

Om gecertificeerd te kunnen worden, moeten de handelsaccepten ceteris pari-

bus aan dezelfde voorwaarden voldoen als de bankaccepten. Er zijn echter

hierbij nog een paar aanvullende elementen :

-  ze dienen opgemaakt te worden aan order van de bankier-disconteerder, of

aan zijn order ge6ndosseerd te zijn;

-  ze mogen gedomicilieerd zijn bij een in het buitenland gevestigde bank.
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HOOFDSTUK IX : MIDDELLANGE EN LANGE EXPORTKREDIETEN

1. PROBLEEMSTELLING

300. V66r de eerste wereldoorlog vonden de minder ontwikkelde landen dfe

zich  wilden  industrialiseren,  gemakkelijk  het  vermogen,  nodig voor  de

aanschaffing van de benodigde kapitaalgoederen  (capital goods, welke een

tegenstelling  vormen  met  de  zogenaamde  consumptiegoederen  of  consumer

goods),  afkomstig van de industrielanden. Ze plaatsten hiertoe op de

financiale markten  aandele.  of obligaties,  waarop door Westeuropese en

Noordamerikaanse beleggers werd ingeschreven.

Ingevolge de revolutie van 1917 werden in Rusland de buitenlandse onder-

nemingen door het Sovjet-regime onteigend en dit zonder schadevergoeding

voor de vroegere eigenaars. Hierdoor kenden de internationale uitgiften in

de daaropvolgende jaren veel minder succes.

Tussen de twee wereldoorlogen  in herleefden de uitgiften op de inter-

nationale kapitaalmarkten, doch de investeringen en de beleggingen gingen

voornamelijk van Europa naar de respectieve koloniale gebieden.

Sinds het einde van de tweede wereldoorlog en de onafhankelijkheid van de

kolonies verzwakten de banden met de vroegere moederlanden. Enerzijds was

de bereidheid van de ontwikkelde landen om via aandelen en obligaties op de

internationale kapitaalmarkt het nodige vermogen ter beschikking van de

ontwikkelingslanden te stellen, sterk verzwakt; anderzijds beschikten deze

landen zelf niet over de deviezen die vereist waren voor hun industrialisa-

tie.

Om te voorz.en in de behoeften aan machines en uitrustingen van deze jonge

landen, werden dan ook verschillende formules eerst van middellang en later

ook van langlopend exportkrediet ontwikkeld.

De toegestane krediettermijn werd steeds meer verlengd ingevolge de i nter-

rationale concurrentie en de technische on:wikkeling (de langere levensduur

van de kapitaalgoederen, de levering van volledige fabrieken).

Tijdens de vijftiger jaren bedroeg de krediettermijr ten hoogste vijf jaar,

doch in de zestiger jaren werd hij verlengd tot tien jaar en meer.
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De groeiende omvang van de vereiste kapitalen stelde problemen voor de

exporteurs en voor hun bankiers, hetgeen een oplossing vergde op dubbel

vlak :

- het verkrijgen van financi6le middelen, op te lossen via het scheppen van

mobiliseringsmogelijkheden voor de bankkredieten, en

- het dekken van de kredietrisico's, op te lossen via kredietverzekering.

De  Belgische banken verlenen eventueel  hun  technische bijstand  aan de

exporteur bij commerciale onderhandelingen

- bij het inwinnen van inlichtingen over de kopers,

- bij  het  contact  nemen  met  de  Belgische  officiale  en  semi-officiale

instellingen,

- bij het opstellen van de financiale clausules van de contracten.

Deze kredieten gaan gewoonlijk samen met het verlenen van diverse types

bankgaranties (cfr. vooral nrs. 349 e.v.).

De verschillende krediettechieken zijn in de loop van de laatste jaren vrij

sterk geavolueerd.  Hierna wordt de toestand midden 1990 in Belgia geanaly-

seerd aan de hand van de meest gebruikelijke kredietvormen, die bij de

Creditexport-pool kunnen worden gemobiliseerd.

In de andere Westeuropese landen bestaan soortgel ijke - weliswaar niet

identieke - financieringstechnieken voor de (middel)lange export.

Het gebeurt dat deze kredieten consortiaal verleend worden; soms gaat het

zelfs om een multinationaal consortium, waarbij de respectieve nationale

financieringstechnieken door de betrokken banken toegepast worden, hetgeen

een valutakeuze met het hieraan verbonden wisselkoersrisico inhoudt.

De B.L.E.U. bekleedt ongeveer de tiende plaats op wereldvlak als exporteur;

ongeveer een tiende van de B.L.E.U.-export bestaat uit kapitaalgoederen.

Ingevolge de schuldencrisis is de (middel)lange export sinds enkele jaren

bestendig achteruit gegaan. Dat vindt zijn weerslag in de (middel)lange

kredieten, die onder de v.z.w. Creditexport ressorteren (dus met een duur

van m#6r dan twee jaar en een bedrag van minimum 35 mio F; de kredieten

onder de 35 mio F kunnen bij het H.W.I. semobiliseerd worden).

De omvang bedroeg 15,8 mia F einde 1983,  12 mia F einde 1984,  13,4 Tia F

einde '985,  12,8 mia F einde 1987,  10,5 mia F einde 1988; maar steeg tot

28,3 --a F einde 1989 (Deze laatste stijging is toe schrijven aar enkele
1-- czvansr*jke contracten met Algerije, Mexico en Turkije).
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2. ANALYSE VAN HET MIDDELLANG EN LANG EXPORTKREDIET

2.1. Fasen

301. Het (middel)lang exportkrediet kan in functie van de exportverrichtin-

gen en van de financidle verrichtingen geanalyseerd worden, ofschoon beide

aspecten elkaar doorkruisen.

De exportverrichtingen kunnen vijf fasen omvatten

1. de eigenlijke fabricage,

2. de verzending,

3. de montage,

4. de voorlopige oplevering (bil bedrijfsklare fabrieken),

5. de definitieve oplevering (i dem).

De financidle verrichtingen omvatten twee fasen :

1. de vooruitfinanciering,

2. de financiering na levering.

De verrichtirgen kunnen vol sens twee technieken gefinancierd worden :

- hetzij door twee opeenvolgende kredieten : een fabricagekrediet (voor de

vooruitfinanciering),  gevolgd  door  een krediet  voor betal.ingsuitstel

(voor de financiering na Zevering), ieder met een eigen rentevcet;
- hetzij door 64n enkel krediet, dat de verschillende stadia (fabricage tot

en met betalingsuitstel) financiert, zodat het uiteraard slechts 6an ren-

tevoet heeft, die gebaseerd is op deze aangerekend door Creditexport voor

de gehele verrichting; deze techr'ek heet progress payment of traps-

gewijze betatingen. (Ze was goed in 1987 voor 16 %, in 1988 voor 5%; in

1989 voor 16 % van het volume geopende kredieten).

Inzake deze tweede techniek dient opgemerkt te warden dat ze in de zeven-

tiger jaren een groot succes kerde  :  eerst werd ze toegepast bij het

rechtstreeks krediet aan het buiterland en sinds begin  1975 was ze ook

mogelijk voor het leverancierskrediet;  de laatste jaren echter wordt ze

praktisch nog alleen gebruikt voor projecten die in *anmaal geleverd wor-

de-, zoa's schepen en kranen (cfr. sub 2.6.).



214

Alle financieringstechnieken en alle gekozen kredietvarianten hebben in het

algemeen volgend betalingsschema gemeen :

5 % : aanbetaling bij contractondertekening;

10 % : betaling bij levering :

een onherroepelijk - meestal geconfirmeerd - documentair krediet

- kan voor deze betaling gebruikt worden bij individuele kredieten,

- wordt steeds gebruikt voor deze betaling bij kaderovereenkomsten;

85 % : (middel)lang exportkrediet.

Theoretisch bedraagt de aanbetaling minimum 5 %, maar ze zou dan ook 10 %

kunnen zijn; het (middel)lange exportkrediet bedraagt maximum 85 %, maar

het zou ook minder kunnen zijn.

Ingeval van een export van dienstprestaties wordt het documentair krediet

gebruikt tegen het voorleggen van documenten die door de koper en de

verkoper bepaald worden : maandelijkse facturen, staat van vooruitgang der

werken,  afgifte van plannen enz.  (Hierbij kan men eventueel  een gewoon

banktransfer gebruiken i.p.v. het documentair krediet, maar dat is dan wel

riskanter !).

Soms gebeurt de financiering van de exportverrichting - voor een deel of

voor het geheel - d.m.v. soft loans (cfr. nr. 309, in fine en nr. 333).

In dergelijk geval zou de "10 %" ook wel kunnen gebeuren zonder documentair

krediet (daar het geld reeds in Belgia is).

2.2. Kredietvarianten

302. De (middel)lange kredieten kunnen door 66n of meer Belgische banken

ofwel individueel ofwel binnen kaderovereenkomsten toegekend worden.

De individuele kredieten kunnen verstrekt worden

1. aan de Zeverancier (exporteur)  : het leverancierskrediet (cr6dit four-

nisseur; Lieferantenkredit; supplier's credit); cfr. sub 3.

2. rechtstreeks aan een buitenlandse bank  (of andere financiele instel-

ling) : het financieel krediet (cr*dit financier; Bestellerbankkredit;

bank-to-bank credit); cfr. sub 4.

3. rechtstreeks aan de buitenlandse koper : het koperskrediet (cradit ache-

teur; Bestellerkredit; buyer's credit); cfr. sub 4.

Bij de kaderovereenkomsten  (accords de cadre) bestaan er thans ook drie

types :

1. kaderoverpenkomsten van het Zeverancierstype, die de voorwaarden bepalen

waaronder krediet kan verleend worden door de exporteurs voor hun export
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naar bepaalde landen; cfr. sub 5.2.1.

2. kaderovereenkomsten van het financidle type, die de voorwaarden bepalen

waaronder krediet kan verleend worden aan banken in het buitenland voor

bepaalde Belgische exportverrichtingen; cfr. 5.2.2.

3. kaderovereenkomsten  van  het  koperstype,  die  de  voorwaarden  bepalen

waaronder 6*n zelfde koper de financiering kan verkrijgen van een aantal

contracten, door hem afgesloten met verschillende leveranciers voor 66n

welbepaald project; cfr. 5.2.2.

Ongeveer 80 % van de geopende kredieten wordt effectief opgenomen.

2.3. Vooruitfinanciering

303. De vooruitfinanciering (pr4financement) slaat op de fabricageperiode

sensu lato (d.w.z. de eigenlijke fabricage, plus eventueel de verzending en

de montage).

Hiervoor kan beroep gedaan worden op een kaskrediet,  een  leveranciers-

discontokrediet of  het disconto van een bankaccept bij  de import;  dit

laatste voor geimporteerde onderdelen. Men kan echter ook beroep doen op

een specifiek krediet, namelijk het fabricagekrediet. Dit fabricagekrediet

is een industrieel krediet,  dat de uitvoering van het contract door de

verkoper financiert in afwachting van de levering. (Voor de techniek ter-

zake, cfr. Hoofdstuk VI, Fabricagekredieten.)

Het krediet wordt verleend aan de leverancier-exporteur en het wordt afge-

lost door een krediet na levering : dit gebeurt bij de inbezitneming door

de exporteur van de door de importeur geaccepteerde handelswissels of de

door deA ondertekende orderbriefjes.  Dank zij het disconto van deze han-

delseffecten - die een commercieel  krediet materialiseren - wordt het

industrieel fabricagekrediet aangezuiverd. Dit fabricagekrediet kan door

de bank bij het H.W.I. gemobili seerd worden.

2.4. Krediet na levering

304. Na de levering kan de bank van de exporteur krediet verlenen aan de

leverancier-exporteur - die zelf betalingsuitstel aan de importeur toestaat

- aan de buitenlandse bank, die op haar beurt een parallel krediet toestaat

aan de importeur, of aan de importeur zelf.

Ook hier worden handelseffecten (handelswissels of orderbriefjes) gebruikt,

die bij de Crediteyport-pool gemobiliseerd kunnen worden indien ze aan de
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vereisten van de Belgische  instanties  (zoals van de N.D.D.  en van de

N.B.B.) voldoen.

Het gaat om een commercieel krediet waarbij inzake duur - thans ! - reke-

ning gehouden wordt met een reeks criteria : de economische levensduur van

het geleverde goed, het bedrag van het contract, de internationale gewoon-

ten of overeenkomsten,  de voorstellen in concurrerende landen, de voor-

schriften opgelegd door de overheden van het importland. Soms worden ook

nog plaatselijke infrastructuurwerken gefinancierd,  maar - overeenkomstig

de  eisen van  Creditexport  -  mag  hun  bedrag  de  voorafbetalingen  niet

overtreffen.

Het gaat hier weliswaar om een self-Ziquidating krediet en het heeft een

beperkt self-securing karakter ingevolge de mogelijkheid de onbetaalde han-

delseffecten te laten protesteren.

Inzake het  aanvangspunt van het krediet  na  Zevering gelden maatstaven,

vastgesteld door de Berner Unie (Internationale Unie van Verzekeraars van

Kredieten en Investeringen).

- Bij afzonderlijk bruikbare uitrustingsgoederen (bijv. locomotieven)

hetzij vanaf het gemiddelde tijdstip,

- hetzij telkens vanaf de dag waarop de goederen aan de koper geleverd

worden.

- Bij de levering van een volledige inst.cillatie of fabriek zonder montage

en/of  "commissioning"-opdracht  (technische verantwoordelijkheid van de

exporteur tot op het ogenblik van voorlopige aanvaarding)

vanaf de dag waarop de volledige uitrusting aan de koper geleverd wordt.

- Bij  een bouwcontract met montage en  "commissioning"-opdracht voor de

leverancier :

vanaf de dag van voorlopige aanvaarding nadat de  installutie of het

bouwwerk votledig is afgewerkt en het proefdraaien volledig is afgeslo-

ten.

Het doet er niet toe dat de Zeverancier later nog verplichtingen heeft

aangegaan, zoals het waarborgen van  de effectieve werki lig van de

installatie of constructie of het opleiden van plaatselijk personeel.

- Bij de uitvoering in diverse projectonderdeZen van bovengenoemde projec-

trY: f-,lkens

'-Ej het aanvangspunt dat geldt voor elk onderdeel,

'2: tzij de gemiddelde datum van de verschillende ingangsdata; indien de
1 C.) :,;·rt;1rier niet het gehele project  maar een essentieel  stuk ervan
ereeg toegewezen, kan de aanvangsdatum starten op deze die Foor het

«·dect als geheel als de meest geschikte geldt.
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2.5. Herfinanciering

2.5.1. Mogelijkheid van beroep op Creditexport

305.  In principe moeten de financiele instellingen die lid zijn van de

v.z.w. Creditexport, d.w.z. alle grote en bijna alle middelgrote banken,

alsmede de A.S.L.K. en de N.M.K.N., bij een exportkrediet voor een duur van

minimum twee jaar en een bedrag van minimum 35 mio F dit krediet aan Cre-

ditexport voorleggen en bij aanvaarding het door de Creditexport-pool laten

financieren.

(Het  minimumbedrag  terzake  bedroeg  oorspronketijk  5  mio  F,  doch werd

verhoogd in januari 1976 tot 10 mio F, in mei 1978 tot 25 mio F en in sep-

tember 1983 tot 35 mio F.)

Hiervoor stellen de leden van Creditexport kredietlijnen ter beschikking

van deze pool  : deze kunnen aangesproken worden voor de mobilisering van

kredieten  die commercidle  banken  (ook  uitzonderlijk de A.S.L.K.  en de

N.M.K.N.) verlenen. De voorwaarden van een financiering door deze pool

hangen voornamelijk af van de normen, opgelegd door de N.D.D. en omschreven

in de statuten van de Creditexport.  Wanneer de omvang van de buitenlandse

onderdelen hier te hoog lijkt, zal ze de financiering niet volledig dekken

en zal de Creditexport-pool dit niet volledig herfinancieren. De dekking

van de N.D.D.  is over het algemeen een noodzakelijke voorwaarde voor het

toestaan van het krediet : voor bepaalde landen (U.S.A., Canada, e.a.) is

deze dekking niet vereist wanneer de Belgische bank het basis documentair

krediet confirmeert.

De algemene verplichting tot verzekeren volgt uit het feit dat de banken

hun verbintenissen op de ontwikkelingslanden binnen bepaalde perken wensen

te houden. Dat belet de banken overigens niet deel te nemen aan euro-kre-

dieten voor deze landen, eveneens in beperkte omvang.

De  herfinanciering  moet  gebeuren  bij  de  Creditexport-pool;  principieel

verlangt Creditexport gecertificeerd papier, maar hij kan ook niet-gecerti-

ficeerd papier aanvaarden, weliswaar tegen duurdere voorwaarden. Zodra de

schuldvorderingen, meestal belichaamd door wissels, of orderbriefjes, nog

slechts een looptijd van een jaar hebben, kunnen de banken onder bepaalde

voorwaarden verplicht worden deze schuldvorderingen terug te betalen; zij

kunnen die dan op de privaatdiscontomarkt (H.W.I.) mobiliseren.

De herfinanciering door de Creditexport-pool gebeurt in Belgische frank. De

banken zijn weliswaar vrij kredieten in deviezen te verlenen (cfr. sub 7) :
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de wissels of de orderbriefjes worden dan voor hun mobilisering vervangen

door (langlopende) bankaccepten in BF (cfr. nr. 267).

2.5.2. Rentevoorwaarden van Creditexport

306. Sinds december 1976 wordt de rente voor gecertificeerde (middel)lange

exportkredieten op maximum 12 jaar berekend volgens een bepaalde formule op

basis van 2 parameters met gelijke wegingsco6ffici6nt, en de bonificatie,

gerealiseerd door het beroep van Creditexport op de financiale markten.

Vooreerst wordt het gemiddelde berekend tussen

1. het rendement voor de financidle instellingen van de jongste openbare

lening, uitgegeven of rechtstreeks gewaarborgd door de staat, voor een

looptijd onmiddellijk boven de 5 jaar en omgerekend in halfjaarlijkse na

afloop van termijn betaalbare rente; als jongste lening geldt ook de

komende uitgi fte, waarvan de modaliteiten in het Belgisch Staatsblad

gepubliceerd zijn;

2. het rendement van de industridle kredieten die de N.M.K.N. verleent, na

aftrek van de vergoeding voor de bankendossementsprovisie (0,25 %).

Van het verkregen resultaat wordt het gemiddelde rendement afgetrokken van

het voordeel - genoemd de bonificatie - dat verkregen werd gedurende twee

kalenderjaren dank zij enerzijds het rechtstreeks beroep van Creditexport

op de  financidle markten,  waarop de kapitalen op  (middel)lange termijn

goedkoper kunnen verkregen worden en anderzijds door de vervroegde afstand

door Creditexport aan haar leden van het handelspapier dat nog slechts 66n

jaar te lopen heeft (dit gebeurt slechts indien de H.W.I.-rente, op basis

waarvan de financidle instellingen zich kunnen herfinancieren, hoger ligt

dan  de  vroeger  vastgestelde Creditexport-rente). De bonificatie  is

afgerond tot een veelvoud van 0,05. Om de maand wordt de berekening

overgedaan. Indien de rente, toepasselijk op nieuwe kredieten, volgens de

formule ten minste een kwart punt zou variaren, wordt de Creditexport-rente

aangepast.

(De ommekeer van de rentestructuur in de lente 1979 had tot gevolg dat het

retrocessiemechanisme tijdelijk verlamd werd en er dus tijdelijk geen boni-

firatie meer kon worden verteend.)

Voor verrichtingen met looptijd langer dan 12 jaar wordt de rentevoet per

geval vastgesteld.

Niet-gecertificeerd papier wordt gewoonlijk 0,50 % duurder vergoed.
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2.5.3. Beroep op het H.W. I.

2.5.3.1. Kredieten tot maximum 2 iaar

307. Kredieten met looptijden van 1 tot maximum 2 jaar - dus in duur korter

dan de hier bestudeerde kredieten - kunnen, onafhankelijk van hun bedrag,

bij het H.W.I. eveneens aan voorwaarden gemobiliseerd worden die gebaseerd

zijn op de Creditexportvoorwaarden, doch omgerekend in een jaarlijkse dis-

contorentevoet.

2.5.3.2.   Kredieten.boyen  de  2_ jaar

308. Voor kredieten kleiner dan 35 mio F en met een looptijd van m66r dan 2

jaar kan de tussenkomst van het H.W.I. gevraagd worden tegen de voorwaarden

van de Creditexportpool, maar de rentevoet wordt ook hier omgerekend in een

jaarlijkse discontorentevoet.

Het H.W.I. wenst echter haar verbintenissen te beperken tot 6 jaar. Indien

de handelseffecten op 6 jaar en meer lopen, kan de bank een keuze maken

tussen twee mogelijkheden :

- deze handelseffecten laten herdisconteren tot een conventionele vervaldag

van minder dan 6 jaar,

- wachten om ze te laten herdisconteren tot ze minder dan zes jaar te lopen

hebben.

2.5.4. Parallelle en bijkomstige financieringen

309. Vele koperslanden hebben mettertijd niet alleen steeds maar langere

betalingsuitstellen gevraagd,  maar  ze weigerden ook  de voorschotten  te

betalen en ze eisten zelfs van de verkoperslanden dat deze de kosten

(geheel of gedeeltelijk) van de lokale infrastructuur zouden financieren.

Inmiddels is het zo dat de buitenlandse koper een beroep kan doen bij een

Belgische bank op een parallelle financiering voor de betaling van de

voorschotten aan de Belgische exporteur, van lokale uitgaven, of nog van

provisies, verzekeringspremies en lasten in verband met het exportkrediet :

dit gebeurt dikwijls door middel van eurokredieten of van euro-obligaties,

soms ook van soft loans (cfr. nr. 333).

Dergelijke financieringen onderscheiden zich juridisch van het basiskre-

diet : ze worden in geen geval geherfinancierd door de Creditexport-pool
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(en in het buitenland ook niet door zijn tegenhangers).

De N.D.D. dient over deze financieringen wel ge¥nformeerd te worden; de

bank mag hierbij het risico niet overdragen aan de exporteur met een door

de N.D.D. verzekerd handelscontract : de bank moet met de N.D.D. overleg

plegen bij een mogelijke beslissing over de beschikbaarstelling of de

terugbetaling van het krediet. Dergelijke kredieten vormen dus een volle

dig risico voor de banken en de debiteuren zijn ook niet de kredietwaar-

digsten ...

Sinds een paar jaren kan bij de financiering van een koperskrediet een stuk

soft  loan  (cfr.  nr.  333)  in  het  (middel)lang  exportkrediet  ingebouwd

warden,  zodat  66n  enkele  kredietopeningsbrief  de  100  %  financiering

vastlegt.

Met  een  dergelijke  combinatie  wordt  bij  een  export  van  uitsluitend

dienstprestaties (minimum) 5 % aanbetaling bij de contractondertekening en

(maximum) 95 % uitstel d.m.v. het (middel)lang krediet beoogd.

2.5.5. Herfinanciering van de tassentijdse intresten

310. De tussentijdse intresten, verschuldigd voor de aanwendingsperiode van

het (Creditexport)krediet, kunnen eventueel ook door de bank gefinancierd

worden. Hiertoe is wel het voorafgaandelijk akkoord van de N.D.D. en van

Creditexport vereist.

2.5.6. Eventuele rentetoelage

311. Bij de grote export  (d.i.  de export buiten de EEG), kan op voorstel

van Copromex een bonificatie verleend worden door de Minister van Buiten-

landse Handel, dit in zoverre er middelen uitgetrokken zijn op de begro-

ting.

(Het is nog niet voorgekomen dat er onvoldoende middelen beschikbaar waren

op de begroting. In 1980 hadden zich wel enige administratieve moeitijkhe

den voorgedaan : die waren echter niet te wijten aan het feit dat et' toen

geen middelen voorhanden waren, want indien de begroting onvoldoende is om

te voorzien in de behoeften, kunnen er bijkredieten aangevraagd worden; dit

Yebeurde reeds  in  1981. )

Deze overeenkomst kadert binnen de OESO-consensus die afgesloten werd op

1.4.78; ze omvat richtlijnen inzake looptijd, rente en omvang van de finan-

c ering.  Om de zes maanden (einde juni, einde december) vindt een aanpas-

sing plaats van de genegotieerde referterentetarieven der OESO-regeling.

De consensus bepaalt dat exportkredieten, die van overheidssteun genieten,
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een looptijd hebben van minstens 2 jaar. De importerende landen worden

volgens welvaartsniveau ingedeeld in 3 categorieen : relatief arme landen,

landen uit de tussengroep, relatief rijke landen. Per categorie worden de

langst toegelaten looptijd en de renteminima vastgelegd.

Copromex subsidieert in principe dus het verschil tussen de Creditexport-

rentevoet en de corresponderende consensus-rentevoet.

Om van die overheidssteun te kunnen genieten, moet er wel een bewijs gele-

verd worden van buitenlandse concurrentie.

De consensus bepaalt dat, wanneer de marktrentetarieven in een bepaalde

lidstaat lager zijn dan de consensus-rentetarieven, dit land de marktren-

tetarieven mag blijven toepassen. Exporteurs van andere landen kunnen dan

echter een gelijkaardige overheidssteun verkrijgen voor de financiering in

de valuta met de lage rentevoet als de exporteurs van het land met die lage

rentevoet. In de praktijk zal de koper meestal de consensus-rentetarieven

als maximum-intrestlast willen dragen, doch indien dit niet het geval is,

mag Copromex slechts een zodanige rentetoelage toekennen dat de exporteur

dezelfde voorwaarden kan aanbieden als zijn concurrent.

2.5.7. Andere herfinancieringsmogelijkheden

312. Indien Creditexport weigert de verrichting te financieren, kan de bank

ze zelf financieren; in dit geval kan ze wel het bedrag op haar quotum bij

Creditexport aanrekenen.

Eventueel kan de exporteur een eurokrediet gebruiken of op Forfaitierung

beroep doen.

2.6. Standpunt  N.D.D.  inzake  overfinanciering  bij  progress  payment  -

financieringen

313. De N.D.D. aanvaardt principieel niet dat er overfinanciering plaats

vindt, namelijk dat de exporteur enerzijds vooruitbetalingen van de koper

ontvangt en anderzijds het financieringskrediet gebruikt voor meer dan de

effectief gedane uitgaven die gestaafd worden door uitgave- en ontvangst-

staten. Thans aanvaardt Crediteyport - na ruggespraak met de N.D.D. - dat

de winst per deellevering gefinancierd wordt en staat ze een franchise toe
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van 5 % inzake overfinanciering, op voorwaarde dat deze binnen de maand

aangezuiverd wordt.

De N.D.D. staat erop dat de betaling slechts zal plaatsvinden hetzij bij de

feitelijke stadia van uitvoering (inlevering van plannen, bevoorrading in

grondstoffen, plaatsen van bestellingen bij onderleveranciers, enz...) het-

zij tegen overlegging van een staat van kosten als bewijsstuk.

In  bepaalde uitzonderingsgevallen zal  de N.D.D.  zelfs  uitbetalingen op

vaste kalenderdata aanvaarden, doch hierbij mag geen gevaar voor de (reeds

vermelde) overfinanciering bestaan.

Daar bij de leveringen in deelzendingen het bestaan van de winst uiteraard

tot overfinanciering leidt, wordt, zoals in sub 2.1. reeds werd gezegd, de

progress payment-techniek  (cfr.  nr.  301)  bij deze verrichting minder en

minder gebruikt.

2.7. Risicograad

314. De kredietverlenende bank heeft cambiaal regres : op 66n of op twee

partijen, naargelang het gaat om orderbriefjes of handelswissels; bovendien

zijn deze kredietvarianten institutioneel met een kredietverzekering bij de

N.D.D. verbonden.  Deze kredietvormen vertonen dus een tweederangsrisico.

3. INDIVIDUEEL (MIDDEL)LANG LEVERANCIERSKREDIET

Contact nr. 21 - mei 1968 en nr. 26 - februari 1971.

3.1. Algemeen

315.  Het Zeverancierskrediet  is de oudste kredietvorm voor de evport op

(middel)lange termijn. Het  is  in de praktijk overwegend bestemd voor

lopende verrichtingen,  met weinig uitgewerkte betalingsvoorwaarden  :  de

Belgische banken passen deze financi6le techniek meestal toe voor verrich-

tingen beneden de 50 mio 8.F. (Het aandeel van het leveranc erskrediet in

de totale (middel)lange exportkredieten bedroeg in 1987 16 %, in 1988 26 %

e. in 1989 31 %).

Bij het leverancierskrediet heeft de Belgische bank geen rechtstreeks con-

tact met de buitenlandse koper en ze loopt principieel geen enkel van hem

uitgaand r:sico. Het is voor de kredietnemer geen vermogensbron, wel een

mobiliseringstechniek voor een langlopende schuldvordering.
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3.2. Componenten

316. Het leverancierskrediet berust principieel op de totstandkoming van

drie contracten : zie schema van het (middel)lange leverancierskrediet.

3.3. Werking

317. Het fabricagekrediet wordt over het algemeen terugbetaald door middel

van de fondsen, afkomstig van het krediet voor betalingsuitstel dat op het

fabricagekrediet volgt. Bij progress payment is het een onderdeel van het

globaal krediet.

Het Zeverancierskrediet wordt gewoonlijk gebruikt door het disconto hetzij

van wissels, getrokken door de verkoper en geaccepteerd door de koper, het-

zij van orderbriefjes, ondertekend door de koper. Bij progress payment is

het een onderdeel van het globaal krediet.

Er zijn wissels of orderbriefjes voor de verkoopprijs en andere voor de

financieringskosten.

Het handelscontract bepaalt normaal  hoe de exporteur in het bezit moet

komen van de wissels of de orderbriefjes.

Hierbij bestaan er vier mogelijkheden :

a) Alle wissels of orderbriefjes worden aan de bank  (van de exporteur)

toevertrouwd  (in de bankterminologie heet dit in trust geven). Dit

gebeurt liefst bij de ondertekening van het contract. De bank zal deze

elementair ingevulde handelseffecten - met o.a.  de bedragen - verder

aanvullen  in verband met de certificatie,  de verzendingswijze en de

juiste vervaldagen.

Deze formule is uiteraard veilig voor de exporteur.

b) Een onherroepelijk documentair krediet wordt geopend ten gunste van de

e<porteur; dit is bruikbaar bij een Belgische bank door overlegging van

de verzendingsstukken, ofwel tegen de wissels, getrokken door de expor-

teur en geaccepteerd door de importeur,  ofwel  tegen de orderbriefjes

onderschreven door de importeur aan order van de exporteur.

Het onherroepelijk documentair krediet heeft betrekking op het bedrag

dat bij levering te betalen valt (minimum 10 %) en niet op het langlo-

pend krediet (maximum 85 %), dat gefinancierd wordt en waarvoor precies

wissels of orderbriefjes opgemaakt worden.
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SCHEMA VAN HET (MIDDEL)LANGE LEVERANCIERSKREDIET

N.D.D.

M  kredietverzekering

  Cover te dragen aan BX)

Copro e-x. e-v- ntu-e-19' X<
(1)           M

subsidie      commerciale relatie *1 14) gebeurlijke krediet-
i overeenkomst voor

(3)                                     i       avalverlening inzake

kredietovereenkomst   wissel van X 00 M

BX                         BM

par-t-ijen

X     : exporteur, trekker

M     : imoorteur, kredietnemer

BX     : bank van de exoorteur

BM     : bank van de imoorteur

N.D.D. : verzekeringsmaatschappij

Comoonenten

1. Een commercieel  contract tussen de leverancier  (X) en de koper  (M),

waarin de leverancier betalingsuitstel aan de kooer toestaat.

2. Een verzekeringspolis tussen de leverancier en de kredietver-

zekeringsmaatschappij die de verr.chting verzekert (in Belgia, meestal

de N.D.D.).

3. Een kredietovereenkomst  tussen de  Zeverancier  (X)  en  de bank  (BX),

waarin deze hem de f:nanc:ering van de verrichting belooft. hetzij in

twee kredieten - fabricagekrediet en krediet voor betalingsuitstel -

hetzij  in  #an  leverancierskrediet  met  toeoassing  van de progress

payment-techniek.  00 basis hiervan draagt de exoorteur met zijn schuld-

vordering 00 de imoorteur het voordeel van de polis over aan deze bank,

die 00 die manier een direct recht 00 de waarborg van de kredietver-

zekeringsmaatschaoo: j krijgt.

d.  Bi i   leveringen aan oarticuliere imoorteurs wordt bovendien dikwi,its  de

borgtocht van ee- bank in het imoortland verlangd. Het gebeurt dat het

bedrag van het krediet beoerkt wordt tot het gedeelte dat door de kre-

dietverzekering gedekt wordt.
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Voorbep.1 d   :

5 % : aanbetaling bij de contractondertekening;

10 % : uit hoofde van het documentair krediet;

85 % : in x gelijke wissels of orderbriefjes, die aan de bank (van de

exporteur)  toevertrouwd  worden  met  bijgaande  onherroepelijke

instructies om deze aan de exporteur te overhandigen tegen de

bedongen verzendingsdocumenten;  de exporteur  laat  die wissels

door de bank disconteren. (De bank zal deze handelseffecten ver-

volledigen, zoals in sub a) werd aangeduid).

c) De goederen worden eerst afgeleverd tegen de acceptering van wissels of

de ondertekening van orderbriefjes door de importeur : dus met documen-

taire remise.

Het gevaar bestaat uiteraard dat de goederen dan reeds verzonden zijn en

bovendien dat de importeur toch (onrechtmatig) beslag zou leggen op de

goederen, wat in heel wat landen reeds gebeurde : daarom is deze laatste

formule de gevaarlijkste.

d) Krachtens een volmacht, die haar verleend wordt op basis van de krediet-

opening, kan de bank van de exporteur eventueel de wissels zelf accep-

teren in naam en voor rekening van de buitenlandse koper en bovendien ze

avaleren in naam en voor rekening van de buitenlandse bank. Het is dan

een voor de leverancier risicoloos krediet.

3.4. Besluit

318. Bij het individueel leverancierskrediet is het de exporteur die beta-

lingsuitstel verleent en hiervoor dus een krediet zoekt : krachtens zijn

endossement blijft hij verantwoordelijk voor de betaling van de gedndos-

seerde wissels of orderbriefjes.

De exporteur draagt het risico, dat hij voor het grootste gedeelte laat

dekken door de kredietverzekering;  bij schadegeval draagt hij het niet-

gedekte gedeelte van de verrichting, alsmede de thesaurielast, die voort-

Vloeit uit de interventietermijn van de N.D.D.  (die meestal  6 maanden

bedraagt).
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4. INDIVIDUEEL RECHTSTREEKS KREDIET AAN HET BUITENLAND

Contact nr. 28 - juni 1973.

4.1. Algemeen

319.  In het begin van de zeventiger jaren bleek het leverancierskrediet

niet steeds meer de aangewezen kredietvorm bij de export te zijn. Zo ver-

toonde de aard van de grote verrichtingen op langere termijn,  zoals de

levering van een fabriek, meer en meer het karakter van een echt investe-

ringskrediet in hoofde van de importeur.

Enerzijds wensten de exporterende ondernemingen - die geen kredietfunctie

als maatschappelijke doelstelling hebben - het risico zo laag mogelijk te

houden, des te meer wanneer het bedrag van de verrichtingen aan de hoge

kant lag.

Anderzijds  verlangden  de  importlanden  de  commerci le  en  de  financi le

verrichtingen  te scheiden om hierdoor gunstigere voorwaarden te kunnen

bedingen, zodat de exporteur geen risicopremie in de prijs zou berekenen.

Daarom werden de omvangrijke betalingsuitstellen van de leveranciers meer

en meer vervangen door de bankkredieten, verleend aan het buitenland, aan-

vankelijk eerst aan de bank van de buitenlandse koper, later ook aan die

koper zelf.

Oorspronkelijk ging het om de levering van San goed of 6#n prestatie, bij-

voorbeeld een bedrijfsklare fabriek (turn key project) doch later traden

hierbij  varianten  op,  namelijk  de  techniek van de krediettijnen.    De

buitenlandse koper kan, in plaats van een bedrijfsklare fabriek te kopen,

verkiezen zelf bij de leveranciers bestellingen te doen van uitrustings-

goederen en van technologie.  Hij krijgt dan een kredietlijn voor ieder van

die leveranciers.

Die  aparte  kopen  gebeuren  hetzij  in  samenwerking  met  een  ingenieur-

raadgever, zodat deze de globale verantwoordelijkheid draagt voor de gehele

realisatie,  hetzij  in  eigen  beheer,  zodat  de  koper  zelf  die  globale

verantwoordelijkheid draagt.
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SCHEMA VAN HET INDIVIDUEEL RECHTSTREEKS KREDIET AAN HET BUITENLAND

Financieel krediet

X < commerciale relatie, r
(1) 8  kredietopening

'(buiten het financieel

(2)                 krediet)Copromex-event.Mele*BX -* kredietooeninq*BM
subsidie

(3)kredietverzekeringspolis

N.D.D.

Koperskrediet

X * commerciale relatie a,il
(1) - 8 eventuele krediet-

-409%.*        1
. -to931:   

opening (buiten het

33SRS    koperskrediet)

Copromex eventuele ,**1- eventuele  . BM7-------*-BX isubsidle borgstelling

(3)kredietverzekeringspolis

N.D.D.

Partijen
X     : exporteur, trekker

M     : imoorteur, kredietnemer

Bx     : bank van de exoorteur

BM     : bank van de imoorteur
N.D.D. : verzekeringsmaatschanpij

gomg90en.te_.9

cfr. sub. 4.2.
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4.2. Componenten

320. Het rechtstreeks individueel krediet, dat goederengebonden is (project

loan) kan verleend worden :

- hetzij aan een buitentandse bank - financieet krediet of bank-tot-bank

krediet - die op haar beurt een parallel krediet toestaat aan de koper

(bank wordt hier in de ruime zin voor financiale instelling gebruikt);

- hetzij  aan  een  buitenlandse  koper  van  goederen  of  van  diensten  :

koperskrediet.

Het krediet wordt verstrekt door Xan of meer banken en heeft betrekking op

zeer belangrijke bestellingen in het exportland.

Ook hier berust de financiering principieel op de totstandkoming van drie

(maar soms nog meer) contracten :

1. een commercieel contract tussen de leverancier en de koper, waarin con-

tante betaling bepaald wordt;  er  kunnen  verscheidene koopcontracten

bestaan,  namelijk tussen verschillende leveranciers en de koper (cfr.

sub 4.1. vermelde kredietlijnen);

2. een kredietopening tussen

- enerzijds een bank in het exportland, en

- anderzijds

. hetzij een bank in het importland bij het financieel krediet waarbij

er uiteraard nog een relatie tussen de bank in het importland en de

importeur bestaat;

. hetzij  de  koper  bij  het  koperskrediet;  hierbij  wordt  praktisch

altijd het aval van een bank gevraagd wanneer de koper een prive-

maatschappij is; soms eist de N.D.0. dit zelfs voor een publiek-

rechtelijke koper.

3. een verzekeringspolis tussen de bank \,an het exportland en het

kredietverzekeringsorganisme   :   de   bank   is hier exporteur van

dienstprestaties en de polis heeft betrekking op de dekking van de kre-

dietrisico's;  daarom  moet  zij  (en  niet  de  exporteur  !)  de  polis

afsluiten.
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Wil de exporteur de resiliatierisico's dekken of is hij daartoe verplicht

op grond van een uitgebreide globale kredietverzekeringspolis, dan moet hij

een afzonderlijke dekking verkrijgen van de N.D.D. Hij kan hiervan vrij-

gesteld worden indien hij hiervoor gegronde redenen heeft, doch moet dan

wel een verhaal tegen zich aanvaarden, wanneer achteraf blijkt dat de wan-

betaling door de buitenlandse schuldenaars aan de fabricage te wijten valt.

Bij de kredietverzekering dient opgemerkt te worden dat - overeenkomstig de

eisen van de N.D.D. - de bank een deel van het niet-gedekte percentage op

de exporteur kan afwentelen, maar ze moet zelf ten minste 2 % van de ver-

zekerde hoofdsom en 5 % van de contractuele intresten voor haar rekening

nemen. De exporteur kan eventueel het hem overgedragen residueel risico

bij  een kredietverzekeringsmaatschappij  laten verzekeren,  wat  uiteraard

niet kan bij een leverancierskrediet.

Voorbeeld

G_ed«kt_ perc.en.t gp Hpofdsom Intresten Rislcodrager

95 % 2% 5% bank

3 %              -               exporteur

90 % 2% 5% bank

8% 5% exporteur

4.3. Negotieringsprovisie

321.  De bank rekent een negotiaringsprovisie  aan - gewoonl i jk  1  %  f lat  van

het kredietbedrag - als vergoeding voor de extra-risico's die de bank

neemt : overname van het door de N.0.0. niet-gedekte percentage, overname

van de wachttijd van de schadevergoeding door de N.D.D.  De provisie dient

meestal betaald te worden door de (buitenlandse) kredietnemer.

4.4. Vereist minimumbedrag

322.  Bij  het  individueel  rechtstreeks krediet aan het buitenland wordt

(thans) formeel geen minimumbedrag meer vereist : natuurlijk mag het kre-

dietbedrag niet te laag zijn, daar de bankkosten oplopen, ingevolge de te

voeren negotiatie in het buitenland. In de praktijk bedraagt het 50 mio

B.F.
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4.5. Handelseffecten

323. Zoals bij het leverancierskrediet, worden bij de rechtstreekse kredie-

ten aan het buitenland wissels of orderbriefjes gebruikt : 66n stel voor de

vervaldagen in hoofdsom en 66n stel voor de vervaldagen in de intresten.

4.6. Looptijd

324. De looptijd van het financieel krediet of van het koperskrediet mag

niet langer zijn dan de commerciale krediettermijn, die zou beantwoorden

aan het overeenstemmende leverancierskrediet, terwijl het bedrag van het

financieringskrediet in principe niet hoger dan 85 % mag zijn, zodat ten

minste 15 % betaald dient te worden tussen de datum van de beslissing en
het tijdstip waarop aan alle contractuele verplichtingen voldaan wordt.

4.7. Tijdstip van betaling

325. In principe gebeurt de betaling door middel van het financieel krediet

of van het koperskrediet bij de levering aan de buitenlandse koper.

Soms gebeurt de betaling weliswaar vroeger, doch dan is hiertoe vereist
dat :

a) het commercieel contract een voldoende evenwichtig geheel vormt en zowel

aan de verkoper als aan de koper redelijke zekerheden geeft voor het

geval een van de partijen in gebreke blijft : zo betaalt de koper een

voorschot, maar krijgt hij van de verkoper een bankgarantie (advanced

payment guarantee) die hem waarborgt dat het betaalde voorschot terug-

betaald wordt als de verkoper het contract niet nakomt;

b) de kredietovereenkomst een uitdrukkelijke bepaling bevat waaruit blijkt

dat de verplichting tot terugbetaling volkomen onafhankelijk is van de

uitvoering van het commercieel  contract,  zodat de koper geen enkele

reden zou kunnen inroepen om niet te betalen.
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4.8. Verhaal van de N.D.D.

326. De N.D.D. heeft de mogelijkheid zich te keren tegen de leverancier in-

geval van een fout bij de uitvoering van het commercieel contract. Dit

verhaalrecht loopt uiteraard ten einde bij de acceptatie door de koper (de-

finitieve oplevering).

4.9.,Repeterende verkopen

327. Wanneer aan buitenlandse koper met San Belgische exporteur regelmatig

zaken doen, kan hiervoor een soort kaderovereenkomst uitgewerkt worden.

4.10. Gebruik van documentaire kredieten

328.  Voor het bedrag  (meestal  10 %),  dat bij de levering contant moet

betaald worden, kan gebruik gemaakt worden van een onherroepelijk geconfir-

meerd documentair krediet.

5. KADEROVEREENKOMSTEN

Contact nr. 26 - februari 1971.

5.1. Ontwikkeling

329. Sinds de zestiger jaren ontwikkelde zich de techniek van de kadero-

vereenkomsten, afgesloten door  de Belgische banken met banken van

niet-EEG-landen.  Het hoofddoel ervan is bij de grote export de voorwaarden

te harmoniseren en de procedures te vereenvoudigen.

De  onderhandelingen  van  de  banken  blijven  beperkt  tot  de  technisch-

financiale aspecten van de zaak, de kredietvoorwaarden, de leveringstermij-

nen en de zekerheden, m.a.w.  tot het kader van deze financiering;  het

commercieel aspect wordt buiten beschouwing gelaten.

De kaderovereenkomsten moeten de goedkeuring van Creditexport en van de

N.D.D. wegdragen.

De kaderovereenkomsten bieden verscheidene voordelen :

-  de koper en de verkoper moeten zich niet meer bezighouden met de finan-

cible details en kunnen hun volle aandacht besteden aan de commerciale

overeenkomst, die voor de financiele kwesties naar de kaderovereenkomst
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verwijst;

-  publiciteit wordt gemaakt in het buitenland voor Belgische produkten en

diensten;

-  nieuwe afzetmarkten worden geopend voor Belgische exporteurs.

Een nadeel ligt echter in het strakke financiale kader waarbinnen de zaak

afgehandeld dient te worden; dit euvel kan echter vermeden worden, want men

kan bij de kaderovereenkomst gerust andere contracten sluiten.

In dergelijke overeenkomsten kunnen de drie (voorheen bestudeerde) finan-

cieringstechnieken aangewend warden, nl. het leverancierskrediet, het fi-

nancieel krediet en het koperskrediet. Daarom spreekt men ook

respectievelijk over kaderovereenkomsten van het leverancierstype, van het

financieel type of van het koperstype. De toegestane rentevoet is uite-

raard die welke van kracht is op het tijdstip dat Creditexport zijn akkoord

geeft.

De N.D.D. heeft voor de kaderovereenkomsten een rooster van maximale duur

opgesteld in functie van het te verzekeren bedrag :

Beslragen puur

3 mio F tot 5 mio F 3 jaar

5 mio F tot 10 mio F 4 jaar

mear dan 10 mio F 5 jaar

5.2. Types kaderovereenkomsten

5.2.1. Kaderovereenkomst van het Zeverancierstype

330. Bij de leverancierskaderovereenkomsten worden alle verrichtingen afge-

handeld op basis van de betalingsuitstellen die door de leveranciers aan de

kopers moeten verleend worden. Hierbij draagt de exporteur het risico,

zodat hij zich bij de N.D.0. dient te verzekeren. Vanwege de bank geldt

dit type kaderovereenkomst als een intentieverklaring om aan de exporteurs

financiering te verlenen volgens de in het akkoord vastgestelde voorwaarden

en ten belope van een bepaald bedrag.

Overeenkomstig de kaderovereenkomst die 6*n of meer Belgische banken afslo-

ten met een buitenlandse bank (soms met een aantal buitenlandse banken),

is de betrokken buitenlandse bank verplicht het handelspapier, door de

exporteur binnen dit kader op de koper getrokken, te avaleren - een klas-

sieke bankborgtocht of een bankgarantie kan dit aval natuurlijk vervangen -

hetgeen een oplossing biedt voor het risico op de eigenlijke afnemer.
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SCHEMA KADEROVEREENKOMSTEN

Kaderovereenkomst van het leverancierstvpe

N.D.D.

   globale kredietverzekeringsoolis\
 oordeel over

te dragen aan Bx)

7 x< commerciele relatie   M
kredietovereenkomst

eventuele voor avalverlening

kredietover  '

eenkomst                          1,
inzake wissel van X

/ BX kaderovereenkomst    BM

/ 'eventuele
:

subsidie

Coo<omex

Kaderovereenkomst van het financieel tyDe

X<commerciele relatie

,  kredietovereenkomst

(buiten de kader-

4 -9 overeenkomst)

 BX kaderovereenkomst BM/ p'
\ kredierverzekeringsoolis

7         N.D.D.

7 eventuele

 /   subsidie
Cooromex

KaderovereenKomsr van het kooerstype

X<commerciele relat:a
)J  kredietovereenkomst

(buiten de kader-

overeenkomst)
/BX  borgtocht              84

1  kredietverzekeringspolis

N.D.D.

e„en rue  · e

 ,    suosidie
Cooromex
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Elk krediet dat in het raam van de kaderovereenkomst wordt verleend, staat

eigenlijk gelijk met het verstrekken van een gewoon leverancierskrediet

volgens de voorwaarden die in de kaderovereenkomst vermeld zijn, waarbij

bovendien steeds het aval van de buitenlandse bank komt.

De betalingen aan de exporteur worden in principe geregeld binnen het kader

van een onherroepelijk documentair krediet dat de buitenlandse bank ten

gunste van de Belgische exporteur bij een Belgische bank geopend heeft voor

het bedrag dat contant betaald wordt bij de verzending. Dit documentair

krediet vereist de afgifte aan de exporteur van de hogergenoemde wissels of

orderbriefjes.  Het kan eventueel door de Belgische bank geconfirmeerd wor-

den. Die eventuele confirmatie is natuurlijk interessanter voor  de

Belgische exporteur.

Het documentair krediet wordt geopend voor het bedrag dat bij de levering

dient betaald te worden (in feite 10 %). Het bevat bijkomende instructies

voor de betaling van het saldo van 85 % van het leverancierskrediet.

Wat de dekking van de verrichtingen betreft, stelt de N.D.D. voor elke zaak

afzonderlijk een kredietverzekeringspolis op, want de verzekerde, namelijk

de Belgische exporteur, kan telkens een andere onderneming zijn.

Dit type kaderovereenkomst kende maar een matig succes.

5.2.2. Kaderovereenkomst van het financieel of het koperstype

331.  In tegenstelling met de kaderovereenkomst van het leverancierstype,

die  aan  een  intentieverklaring van kredietverlening beantwoordt,  is de

kaderovereenkomst van het financidle en van het koperstype wel een reole

verbintenis van kredietverstrekking vanwege de bank(en) van het e*portland

aan een bank of aan een koper van het importland.

De kaderovereenkomst van het financieel type wordt afgesloten tussen :

1. 6*n of meer Belgische bank(en),

2. 6#n (soms meer) buitenlandse bank(en),

De kaderovereenkomst van het koperstype wordt afgesloten tussen

1. 5&n of meer Belgische bank(en),

2. 6#n buitenlandse koper, die bovendien zorgt voor een borgtocht of een

garantie vanwege een bank uit zijn land.
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Het doel van deze beide krediettypes van rechtstreeks krediet aan het

buitenland is via de betrokken Belgische bank(en) een contante betaling te

verstrekken aan Belgische exporteurs voor de door hen geleverde kapi-
taalgoederen.  De Belgische bank verbindt zich ertoe 85 % van de waarde van

de aangeboden documenten te betalen poor rekening van de buitentandse bank

of van de buitenlandse koper.

Ook kan hier de techniek van de krediettijnen op verschillende exporteurs

gebruikt worden.  De Belgische bank krijgt hiervoor een stel orderbriefjes,

aan haar order ondertekend door  de buitenlandse bank  of door de

buitenlandse koper; deze orderbriefjes hebben in principe semestriale ver-

valdagen. De Belgische bank kan ook wissels trekken op de buitenlandse

kredietnemer en deze door hem laten accepteren.

Net zoals voor leverancierskaderovereenkomsten zal de buitenlandse bank of

koper voor elke verrichting een onherroepelijk documentair krediet bij de

Belgische bank openen ten gunste van de Belgische exporteur.

Het bedrag van het documentair krediet kan ofwel gelijk zijn

- hetzij aan het volledig overblijvend saldo (95 %, vermits 5 % minimum

voorschot bij bestelling betaald werd),

- hetzij enkel aan het saldo van het niet-gefinancierde gedeelte (10 %); in

dit  laatste geval  zal  het documentair krediet bijkomende instructies

bevatten voor de betaling via het krediet voor het saldo van 85 %.

Dit documentair krediet kan ook geconfirmeerd worden, maar enkel ten belope

van het deel dat contant betaald wordt (10 %) door de buitenlandse bank of

koper; de N.D.D. behoudt namelijk de mogelijkheid aan de bank te verbieden

het financieel of koperskrediet te laten opnemen, indien b.v. de toestand

van de buitenlandse bank of de buitenlandse koper of ook deze van het

betrokken importland in slechte zin zou geavolueerd zijn.  De exporteur zou

dan een verbod opgelegd krijgen de goederen te verzenden; hij zou echter

wel door de N.D.D. vergoed worden op grond van de kredietverzekeringspolis

die de exporteur onderschreven heeft en die het resiliatierisico dekt.

De dekking van de kredietrisico's  is een aangelegenheid die tussen de

Belgische banken en de N.D.D. geregeld wordt in een kaderpolis. Een der-

delijke polis, die  alle  verrichtingen  dekt  die  op  de  overeenkomst

betrekking hebben,  mits voorafgaand akkoord van de N.D.D.,  is mogelijk

omdat de verzekerde steeds een van de betrokken Belgische banken is en de

debiteur een van de buitenlandse banken of een buitenlandse koper, met wie

de kaderovereenkomst  afgesloten werd. De bank kan hier het residueel

risico niet - ook niet ten dele - afschuiven op de exporteur.
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De N.D.D. heeft een zeker aantal eisen gesteld om deze kaderovereenkomsten

te dekken :

a) Bij voorkeur warden de akkoorden door een aantal Belgische banken geza-

menlijk gesloten.
Indien evenwel slechts 66n Belgische bank deelneemt, dan moet ze

1. aanvaarden dat andere banken kunnen participeren, en

2. deze kredieten niet uitsluitend aan eigen cli6nten voorbehouden.

Hiermee wil men vermijden dat het aantal van deze kaderovereenkomsten te

groot zou zijn.

b) De terugbetalingstermijn van het financieel krediet en van het

koperskrediet mag niet  langer zijn dan de termijn van het eventueel

overeenstemmend leverancierskrediet : dezelfde betalingsspreiding dient

aangewend te worden.

c) Het financieel krediet - respectievelijk het koperskrediet - mag slechts

betrekking hebben op het gedeelte van de koopsom waarvoor normaal kre-

diet verleend wordt in geval van financiering met leverancierskrediet.

De koper dient principieel 15 % met eigen vermogen te financieren.

d) De schuldvordering van de Belgische bank op de buitenlandse lener is

belichaamd ofwel door wissels, door de bank op de ontlener getrokken en

door  deze  laatste  geaccepteerd,  ofwel  door  orderbriefjes,  door  de

ontlener uitgeschreven aan order van de Belgische bank.

Uit dit alles blijkt dat dergelijke kaderovereenkomsten van het financieel

of van het koperstype voor de exporteurs een eenvoudige risicovrije beta-

lingsformule betekenen,  zodat de grote export binnen het bereik komt te

liggen van kleine en middelgrote ondernemingen,  die dikwijls technisch

voortreffelijke artikelen leveren, maar afgeschrikt worden door de

ingewikkeldheid van het (middel)lang krediet bij de export.

5.3. Prijsberekening

332. Wanneer de exporteur zijn prijs vaststelt, dient hij rekening te hou-

den met de financiale lasten die hij zal moeten dragen.

Wat de kaderovereenkomsten van het leveranciers-type betreft, worden die

kosten gevormd door :
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- de rentekosten, die na semestrieel verloop aan de kredietverlenende Bel-

gische bank te betalen zijn; ze worden berekend tegen de rentevoet van

Creditexport, vermeerderd met de endossementsprovisie, die aan de Bel-

gische bank toekomt;

- de verzekeringspremie aangerekend door de N.D.D.;

- de eventuele reserveringsprovisie,  betaalbaar aan de Creditexport-pool

(0,20 % pro rata temporis op het niet-gebruikte krediet, betaalbaar na

vier maanden);

- het zegelrecht op de wissels of op de orderbriefjes;

- de certificatiekosten van de wissels of de orderbriefjes.

Principieel zou het normaal zijn dat het geheel van de hierboven genoemde

kosten ten laste van de koper vallen en hem aangerekend wordt, ongeacht de

prijs van de goederen. De ondervinding leert ons evenwel dat dit niet

altijd zo gebeurt :

- de kaderovereenkomsten leggen weliswaar soms de betaling van de intresten

ten laste van de buitenlandse koper, met uitsluiting van andere kosten;

- het gebeurt dat de rentevoet van die intresten lager ligt dan die door de

Belgische bank aan de exporteur aangerekend wordt.

Het is voor de exporteur belangrijk deze kosten te kennen om het hem moge-

lijk te maken het verschil tussen de effectieve financieringskosten en de

lasten gedragen door zijn koper in zijn prijs te verwerken.

Wat de kaderovereenkomsten van het financieel type en van het koperstype

betreft, is een forfaitaire provisie aan de bank verschuldigd : ze wordt

betaald

- hetzij alleen door de buitenlandse kredietnemer (bijv. 1 %),

- hetzij deels door de buitenlandse kredietnemer, deels door de exporteur

(bijv. bij 1,50 % :1% door de importbank of de importeur en 0,50 % door

de exporteur).

5.4. Rechtstreekse overheidskredieten aan het buitenland

333. Internationale organisaties - zoals de I.B.R.D. en de I.D.A. - kunnen

kredieten verlenen aan een overheidsinstelling of aan een private instel-

ling.

Overheidskredieten kunnen rechtstreeks aan het buitenland toegekend

worden : dit gebeurt zonder intrest of tegen een lage intrest (0,5 % p.a.)

voor een lange termijn (30 jaar) met een terugbetalingsvrijstelling voor 10

jaar ; vandaar de benaming soft loans.
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De Belgische Staat kan ook aan een andere staat een (interstataal) krediet

verlenen. (krachtens de wet van 3.6.64, gewijzigd door het K.B. nr. 75 van

10.11.67 en krachtens de wet van 10.8.81). Hierbij dient erop gewezen te

worden dat dit krediet bestemd is voor de financiering van goederen en

dienstprestaties van Belgische oorsprong.

De officiele procedure is de volgende

- De Minister van Financien en  de Minister van Buitenlandse Handel

beslissen over het toestaan van de kredieten, hetgeen moet goedgekeurd

worden door het Ministerieel Comit* voor Buitenlandse Betrekkingen.

- Een  leningovereenkomst wordt gesloten tussen de begunstigde staat en

BelgiK (meestal vertegenwoordigd door de Belgische ambassadeur in het

betrokken land).

- De briefwisseling omschrijft de bestemming van de lening, waarvan het

bedrag ter beschikking komt van de begunstigde in een rekening bij de

N.B.B..   De opnemingen worden gecontroleerd door het bestuur van de

buitenlandse handel.

Theoretisch heeft de begunstigde staat de vrije keuze van het fondsenge-

bruik.  In de praktijk doen heel wat Belgische ondernemingen aan "lobbying"

in het buitenland, waar ze trachten via de ministeridle kabinetten staat-

tot-staat-kredieten te verkrijgen voor de ontvangen bestellingen.

Bepaalde kredieten worden deels gefinancierd  op  de gewone (boven

beschreven) wijze (m.a.w. met handelseffecten, die bij de Creditxport-pool

mobiliseerbaar zijn) en deels met soft loans (cfr. nr. 301 in fine).

6. FORFAITAIRE BETALINGSWAARBORG/FORFAITDISCONTO

334. Forfaitierung is een -  hoofdzakelijk Zwitserse en Duitse - paraban

caire financieringstechniek in verband met de (middel)lange exporten. Een

gespecialiseerde financidle instelling (normaal geetz bank) disconteert

hierbij met forfait handelseffecten van exporteurs. Hierbij wordt geen

beroep gedaan op officidle of officieuse herfinancieringsorganismen (type

Creditexport) en kredietverzekeringsorganismen (type N.D.D.). Ze wordt in

deze studie niet behandeld.
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335. Sinds midden 1978 bestaat er een Belgische variant op de Forfaitie-

rung,  bekend als  forfaitaire  betalingswaarborg  of forfaitdisconto,  dat

eigenlijk een  speciale modaliteit  is van  het  (sub  2 bestudeerde)  het

(middel)lang leverancierskrediet, teneinde de formaliteiten voor de expor-

terende K.M.0.'s te verlichten.

Het vergde echter wel enkele aanloopjaren alvorens de formule echt werkte.

De door de buitenlandse importeur geaccepteerde wissels of de door hem

ondertekende orderbriefjes - gedomicilieerd bij een bank in Belgi  of in

het buitenland - uitgeschreven in BF of in bepaalde buitenlandse valuta's,

voor looptijden van 6 maand tot 5 jaar, kunnen zonder regres gedisconteerd

worden. Hierbij is het minimumbedrag F 500.000 en het maximumbedrag is

F 50 mio.

De afbetaling dient te gebeuren in gelijke maximum halfjaarlijkse beta-

lingen, regelmatig verspreid vanaf de verzending van de goederen.

Bepaalde betrokken banken hebben terzake globale verzekeringspolissen afge-

sloten met de (privaatrechtelijke) C.O.B.A.C. (afzet in West-Europa) en de

(publiekrechtelijke) N.D.D. (afzet buiten West-Europa).

In dit licht mag een krediet voor m66r dan 1 jaar 85 % van de verkoopprijs

niet te boven gaan en mag de bijdrage van de buitenlandse goederen in prin-

cipe de 30 % niet overschrijden.

De cliant-exporteur heeft geen verplichting al zijn verrichtingen aan de

bank aan te bieden, dus geen globalisatie in zijnen hoofde.  Wel is de bank

verplicht alle verrichtingen die ze aangeboden krijgt en die ze bereid is

te financieren, aan  het  kredietverzekeringsorganisme  aan  te  bieden,

overeenkomstig de afgesloten globale kredietverzekeringspolis.

De kostprijs omvat volgende elementen :

1. de discontorente

Bij een facturatie in BF komt de rente al naar gelang het geval overeen,

voor een financieringstermijn tot 2 jaar met deze van de Belgische

marktvoorwaarden (eventueel het H.W.I.) en voor een financieringstermijn

vanaf 2 jaar, met die van Creditexport (verhoogd met 0,50 % p.a.).  Bij

deviezen gebeurt het disconto in functie van de internationale markt-

voorwaarden. Van de normale discontorente wordt de eventuele Copromex-

subsid:e  afgetrokken,  waarbij  er meestal  met  intrestwissels gewerkt

wordt.

2. de N.D.D.-delcredereprovisie

De N.D.D.-provisie wordt forfaitair berekend op het bedrag van het han-

delspapier, maar de delcredereprovisie varieert volgens de aard van het
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risico, de duur, het land van bestemming, enz.

3. de forfaitdiscontoprovisie

De forfaitdiscontoprovisie vergoedt het forfaitdiscontorisico en

bedraagt 0,50 % p.a.

4. de verbintenisprovisie (commission d'engagement)

De verbintenisprovisie wordt aangerekend voor de periode die verloopt

tussen het sluiten van het forfaitdiscontocontract en de datum van het

disconto (0,02 % per jaar, aangerekend  op  het  ogenblik  van  het

disconto).

Ze dient ook betaald te worden indien de verrichting niet doorgaat; dit

kan tot op het ogenblik van de mededeling van het niet-doorgaan.

5. diverse kosten

- Belgisch zegelrecht : 0,50 °/ op het bedrag van het handelspapier,00

- incassokosten voor het handelspapier op het buitenland,

- certificatiekosten N.B.B. 0,1 °/ (min. BF 25 per wissel),00

- studiekosten : in het algemeen forfaitair BF 10.000,

- vertragingsprovisie ter vergoeding van de financieringslast veroor-

zaakt door de laattijdige uitbetaling door Copromex van rentetoelagen

(ongeveer 0,25 % flat op het kredietbedrag).

7. FINANCIERING IN DEVIEZEN

7.1. Internationale context

336. Aangezien de OESO-consensus (cfr.  nr 311) bepaalt dat de marktren-

tevoet mag toegepast worden wanneer deze lager is dan de consensusminima,

kwam het probleem van de deviezenfinancieringen steeds sterker naar voren.

Landen met een relatief sterke valuta en een lage rentevoet hebben een con-

currentieel voordeel t.o.v. landen met een relatief zwakke valuta, want de

buitenlandse koper heeft vooral oog voor de nominale rentetarieven, alhoe-

wel  de toekomstige ontwikkeling van de wisselkoersverhoudingen het mis-

schien interessanter voor hem zou maken in een minder sterke valuta te

kopen. Om de landen die een deviezenfinanciering wensten aan te bieden,

een referentie te geven over de toe te passen rentevoet, werden er binnen

de OESO Commercial Interest Reference Rates (C.I.R.R.'s) vastgesteld, geba-

seerd op de rentevoorwaarden voor langlopende overheidsobligaties, vermeer-

derd met een marge. Dit gold eerst voor de Low Interest Rate Currencies

(L.I.R.C.'s : DM, Yen, Zw.Fr., Gulden, ...), maar later ook voor de Ameri-
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kaanse dollar, de Canadese dollar, het Brits pond, de BF, de Deense kroon,

de ECU.

Daar de Belgische frank een relatief zwakke valuta met een relatief hoog

rentepeil is, is de Belgische exporteur meer en meer verplicht een finan-

ciering aan te bieden in een sterke valuta met een relatief laag rentepeil,

zoals bij bovenvermelde C.I.R.R.'s.

Teneinde een dusdanige financiering mogelijk te maken,  zou de Belgische

bank theoretisch een tegenpartij kunnen zoeken in de markt.  Maar praktisch

is die matching onmogelijk wegens de grote bedragen,  de lange duur, de

talrijke aflossingen, de onzekerheid inzake de juiste startdatum van het

krediet, enz.

De bank kan natuurlijk een roll-over-krediet op de Eurodeviezen- en Euro-

kredietenmarkten of op de nationale markten van de desbetreffende deviezen

opnemen, doch dan treedt er een mismatch-risico op : dit is het risico ver-

bonden aan het gebruik van middelen op korte termijn om leningen op lange

termijn toe te staan (transformatierisico) en het feit dat de bank zich

herfinanciert op korte termijn tegen een variabele rentevoet om krediet toe

te staan op lange termijn tegen een vaste rentevoet (intrestrisico).

7.2. Intrestvoet van de gekozen devies

337. In de loop van de jaren 1983-1984 boog de Belgische exportgemeenschap

zich over het probleem van de deviezenfinancieringen. Er werd een systeem

ontwikkeld voor deviezenfinancieringen,  waarbij  werd geopteerd voor een

herfinanciering in de valuta waarin het krediet wordt toegestaan.

De bedoeling is dat aan de kredietnemer een vaste rentevoet - genaamd de

uitgangsrentevoet - wordt gegarandeerd voor de totale looptijd van het kre-

diet.

Het principe waarop het systeem steunt is het volgende :

- wanneer de marktrentevoet van het betrokken devies hoger dan of gelijk

aan de consensusrentevoet is, geldt de consensusrentevoet als uitgangs-

rentevoet;

- wanneer de marktrentevoet van het betrokken devies lager is dan de con-

sensusrentevoet, is de uitgangsrentevoet gelijk aan de marktrentevoet.

Opdat het systeem kan werken,  is het nodig dat de marktrentevoet en de

kosten van de funding bekend zijn. De marktrentevoet wordt weerspiegeld

door  de C.I.R.R.'s. De kosten van de funding worden bepaald als het

rekenkundig gemiddelde van de rentevoet voor leningen op 6 maanden, die
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aangerekend wordt aan drie Belgische referentiebanken,  door banken van

eerste klasse,  die actief zijn op de Eurodeviezenmarkt in Londen. Het

tijdstip dat geldt is 11 uur, 2 werkdagen v66r de datum van het gebruik of

de hernieuwing van de roll-over-kredieten.

Copromex en de N.D.D.  spelen een belangrijke rol  bij de deviezenfinan-

cieringen.

7.3. Herfinanciering en intreststabilisatie

338. Om een herfinanciering te krijgen van exportkredieten, zullen de ban-

ken zich meestal wenden tot de Eurodeviezenmarkt en zich herfinancieren op

korte termijn en tegen variabele rentevoet. Deze variabele rentevoet was

in het verleden een groot probleem, daar het bijzonder risicovol  is een

vaste rentevoet aan te bieden voor de totale looptijd van het krediet en

een herfinanciering tegen een variabele rentevoet.

Deze  moeilijkheid  is  in  grote  mate  opgelost  door  de  tussenkomst  van

Copromex.  Deze biedt de mogelijkheid van een intreststabilisatie :

- wanneer de kosten van de funding, vermeerderd met de marge van de banken,

(0,75 %) hoger zijn dat de uitgangsrentevoet, verleent Copromex een ren-

tetoelage;

- wanneer de kosten van de funding, inclusief de marge van de bank, lager

zijn dan de uitgangsrentevoet, moeten de banken dit verschil afdragen aan

Copromex.

7.4. Dekking van het wisselkoersrisico

339. De wisselkoersrisico's die in verband met een financiering in deviezen

optreden, worden duidelijker wanneer men een onderscheid maakt tussen 3

periodes :

- Offerteperiode : dit is de periode tussen het tijdstip van de afgifte van

de offerte tegen vaste prijs en de inwerkingtreding van het contract.

Wanneer de invloed van wisselkoersschommelingen niet kan uitgeschakeld

worden door wisselkoersclausules,  loopt de exporteur tijdens de offer-

teperiode een rechtstreeks wisselkoersrisico.

- Fabricage- of constructi eperiode  : dit is de periode van de uitvoering

van het contract tussen de datum van de inwerkingtreding van het contract

en de voltooiing van de leveringsplicht. Het rechtstreekse wisselkoers

risico dat de exporteur loopt wanneer hij in valutapositie blijft, kan
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uitgeschakeld worden door een termijnverkoop. Bij resiliatie van het

contract of het niet-naleven van de tijdschema's bestaat het risico dat

hij de deviezen, nodig voor de honorering van zijn verbintenis uit de

termijnverkoop, tegen een hogere wisselkoers moet aankopen, dan die welke

bepaald is in het termijncontract; dan geldt het omgekeerd wisselkoersri-

Sico.

- Terugbetalingsperiode  : dit is de periode gedurende welke het krediet

wordt toegestaan.

Wanneer het betalingsuitstel geherfinancierd wordt in het devies waarin

de exportverrichting wordt afgehandeld, loopt het omgekeerde wissetkoers-

risico (dat optreedt wanneer de ontlener de deviezen niet tijdig terug-

betaalt en deze devies tegenover de BF appreciaert) vanaf het ogenblik

dat er opnemingen van het krediet zijn gebeurd.

De N.D.D. verzekert in bovenvermelde gevallen zowel het rechtstreekse als

het onrechtstreekse wisselkoersrisico. Hierbij geldt er een vrijstelling

van 3 %, zowel in geval van verlies als van winst.

7.5. Opmerking

340. Ondanks de mogelijkheid van deviezenfinanciering blijft de BF nog een

belangrijke valuta voor de Belgische exporteur bij zijn middel(lange) ver-

richtingen.

Het risico van een waardevermeerdering van de sterke valuta moet afgewogen

worden tegen de hogere rentevoet van de BF, die dank zij de tussenkomst van

Copromex verlaagd kan worden tot op het niveau van de consensusminima.
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8.  VOORBEELD LEVERANCIERSKREDIET - KOSTENBEREKENING

(Interne documentatie B.B.L.)

341. I. Basisgegevens op juli 1990

Exporteur : Fabemac

Koper : Tisseries Raunies

Land : Rupelie

Bank van de koper : Banque Commerciale et Marine

Bedrag van het handelscontract : BF 35.000.000 (= verkoopprijs)

Gefinancierd bedrag : BF 29.750.000 (nl. 85 % van het contract)

Uitvoeringsduur van het handelscontract : 12 maanden

Terugbetalingstermijn van het krediet : 5 jaren of 10 semesters

Betalingsmodaliteiten voor de exporteur

5 % voorschot bij in werkingtreding van het contract (meestal binnen de

6 weken na ondertekening)

10 % bij elke levering (documentair krediet)

85 % bij elke levering (leverancierskrediet)

Kenmerken van de wissel in hoofdsom en in intresten

trekker : Fabemac

betrokkene : Tisseries Raunies

avalgever : Banque Commerciale et Marine

avalmodaliteiten : op de wissel

domicili6ring : Brussel bij aangeduide bank

Gemiddelde opnemingsdatum van het krediet : 8 maanden

Startpunt van het krediet : 12 maanden

Eerste vervaldag van het krediet : 18 maanden

Rentevoet

disconto aan de exporteur : 10,70 %

intresten ten laste van kooer : 10,30 %

Copromexsubsidie : 0,40 %

Classificaties

consensus : III

delcredere : III
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Kredietverzekeringsvoorwaarden - delcredere

Gewaarborgd aandeel : 95 %

Wachttijd : 6 maanden (tijd vereist voor sinister)

1 maand (administratieve afwikkeling van het sinister).

Bankgaranties

inzake terugbetaling voorschot

bedrag : BF 1.750.000 (5 % van contractueel bedrag)

duur : 8 maanden

inzake goede uitvoering

bedrag : BF 3.500.000 (10 % van contractueel bedrag)

duur : 24 maanden

II. Voorafgaande berekeningen

2.1. Gemiddelde duur van kredietteruqbetaling : 2,75 jaren

aantal iaren + 0,5 = 5 + 0,5

2                                2

2.2. Kredietintresten

gemiddelde duu
contractuele)

kredietbedrag
x    1

van
terugbetaling  

x
  rentevoet

<in jaren <,voor kooer  

BF 29.750.000 x 2,75 x 10,30 = BF 8.426.688
100

(% van de verkoopprijs : 24,08)

2.3. Berekeninq van de vervaldata voor teruqbetaling

Algemeen totaal : BF 29.750.000

Intrestformule :

contractuele intrest voor koper (= 5,15) x resterend saldo

2
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N° hoofdsombedrag restsaldo intrestbedrag totale betalingen

ter- per vervaldag

mijn        P                            I                 P+I

1. 2.975.000 29.750.000 1.532.125 4.507.125

2. 2.975.000 26.775.000 1.378.913 4.353.913

3. 2.975.000 23.800.000 1.225.700 4.200.700

4. 2.975.000 20.825.000 1.072.488 4.047.488

5. 2.975.000 17.850.000 919.275 3.894.275

6. 2.975.000 14.875.000 766.063 3.741.063

7. 2.975.000 11.900.000 612.850 3.587.850

8. 2.975.000 8.925.000 459.638 3.434.638

9. 2.975.000 5.950.000 306.425 3.281.425

10. 2.975.000 2.975.000 153.213 3.128.213

Totalen : 29.750.000 8.426.690 38.176.690
========== ========= ==========

III. Berekening van de delcrederepremie

2,35 % van verkoooorijs

%  x 35.000.000 BF 822.500

2,12 % van intrestbedrag

%  x 8.426.690      BF   178.646

0,70 % 00 de garantie van terugbetaling van voorschotten

%  x 1.750.000      BF    12.250

1,10 % op de garantie voor goede uitvoering

%  x 3.500.000 BF _ _38:500

Totaal BF 1.051.896

===

(% van de verkooporijs : 3,536)

IV. Financidle lasten

4.1.  Delcr_ederepremie

BF 1.051.896 (%  van de verkoopprijs : 3,536)
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4.2. Reserverinqsprovisie Creditexport

0,20 % jaarlijks pro rato temgoris op het bedrag van het mobilisatie-

krediet, betaalbaar elke 4 maand na termijn op het niet-gebruikt deel

van dit krediet.

< gemiddelde  da-    
tum van opneming

  in maanden

kredietbedrag     x   + 2 maanden
  x     reserveringsprovisie

\  2

BF 29.750.000 x 10 x 0,20  - BF 49.583

12   100

(% van de verkoopprijs : 0,1417)

4.3. Certificatiekosten

0,01 % van het bedrag der handelseffecten in hoofdsom

kredietbedrag x  0,_01

100

BF   29.750.000  x  0,91     =  BF   2.975
100

(% van de verkoopprijs : 0,0085)

4.4. Zeqelkosten

0,05 % van het bedrag der handelseffecten in hoofdsom en in intresten

kredietbedrag x    e  Q.5 BF 29.750.000 x _0,05_ = BF 14.875

100 100

bedrag van de kre- x 0._05 BF  8.426.690 x _0,05_ = BF 4.214

dietintresten 100 100

19.089
======

(% van de verkooDDrijs : 0,0642)
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4.5. Betalinqs- en incasserinqsprovisie

[(kredietbedrag) + (intresten)] x 0_25
100

BF [29.750.000 + 8.426.690] x 0,25  = BF 95.442

100

(% van de verkOODprijs : 0,3209)

4.6. Dossierkosten

10.000 BF

V. Provisies bankgaranties

0,25 % per trimester (eventueel te verhogen met de kosten van uitgifte

door lokale bank)

Garantie voorschottenterugbetaling

- bedrag : BF 1.750.000

- duur : 8 maanden nl. 3 trimesters

bedrag x 0,25 x aantal trimesters
100

BF 1.750.000 x 0,25  x 3 = BF 13.125

100

(% van de verkoopprijs : 0,0375)

Garantie goede uitvoering

- bedrag : BF 3.500.000

- duur : 24 maanden nl 8 trimesters

bedrag x 0,25  x aantal trimesters

100

BF 3.500.000 x 0,25 x 8 = BF 70.000

100

(% van de verkooDDrijs : 0,2000)
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VI. Thesaurielasten

6.1. Vertraging Copromex

kre- subsidie- gemiddelde duur vertragings- gekozen

diet- x rente- x  van het krediet  x duur in maanden x  rente-

bedrag voet in jaren                12            voet

BF  29.750.000     x     0,4 0     x     2,7 5     x   1-5     x   _11     -     BF   4.500
100             12     100

(% van de verkoopprijs : 0,0129)

6.2. Wachtperiode N.D.D. : te dragen door de exporteur

VII. Andere lasten

7.1. Kosten van eventueel fabricagekrediet

7.2. Provisies en gebruikelijke kosten voor betalingen afkomstig uit het

buitenland.

VIII. Recapitulatie van de lasten

Bedrag in BF % van de verkoopprijs

1.051.896 3,536

49.583 0,1417

2.975 0,0085

19.089 0,0642

95.442 0,3209

10.000 0,0286

13.125 0,0375

70.000 0,2000

4.500 0,0129

totale last 1.316.610 4,463

Correctiecoofficiant    :   ---_100__ = 100 = 1,04674
100-3,6487 96,3513

Oorsoronkelijke verkooporijs : BF 35.000.000

Verkoooprijs incl. de lasten : BF 36.635.900
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HOOFDSTUK X : INTERNATIONALE BANKBORGTOCHTEN EN BANKGARANTIES

342. Sinds de juren zeventig hebben de internationale bankborgtochten maar

vooral de internationale bankgaranties een grote ontwikkeling meegemaakt

vooral in verband met de middel (lange) exportkredieten. Voor de algemene

kenmerken van de bankgarantie wordt verwezen naar het Hoofdstuk VII.

1. ALGEMENE BESCHOUWINGEN

343. Na de tweede wereldoorlog werden de internat*onale handelsbetrekkingen

gedurende de eerste decenrfa gekenmerkt door verkopersmarkten  :  voor de

expcrteur stond het risico van niet-betaling door de bu'ten'andse koper of

bouwheer centraal. Dit  werd  opgevangen  dank  zij  de  techniek  van  de

lever'-g (documentaire remise, eventuee'. in het kader van een documentair

krediet) of de kredietverzekering.

S-nds de jaren zeventig werden de wereldmarkten kopersmarkten, waarop een

mededogenloze concurrer:fe heerst onder de westerse landen. De versterkte

posit'e van de buitenlandse kopers zette hen aan zich niet langer tevreden

te stellen met het gewone verhaal op de exporteur, maar zij eisten op hun

beurt zekerheden voor hun risico's : thans zijn de zekerheden verleend aan

de importeur belangrijker geworden dan deze verleend aan de exporteur.

00*sprorkelijk berustte- de -Bterna:40nale borgtoch:en en garant-es voo- de

buitenlandse markten op de overplanting van binnenlandse techrieken op de

handel met het buitenland. Meer en meer werden ze eigen specif eke tech-

rieken, die aan de stijgende complexiteit var ve-schillende onderling ver-

border contracten beantwoorden. Daarbij is er een evolutie waar te nemen

van de borgtocht raar de garant-e, en bij deze laatste van de documerta-re

(cf voo"waav'de'  ike) raa- de O-voorwaa-de'-3&9 52-ant-e.  De ondernemingen

2-9 4-erop beroep doer, moeten z ch bewist zijn van de daaraan verbonder

sevarer. De exporteur-opdrach:gever aanvaardt het risico dat de begunstigde

var de ba-;ga-art e m-st-.-k maakt var z'jn pcsit-e.

De  '-ter-at-:-:'e bankgarantie Wcrdt hooftzakel jk gebru-kt  b-j  de

midde'(lange) exportkrediete- (uocfdst:k IY). maa- 004 :#j het docurente -

k-ediet (Hoofdstuk XI).   Bvj de (middel)lange exportverr4chtingen eist de

importe:-, a': tegengewicht voo- zijn prestat-es, ee. barkga-ant-e voo- de

prestat€es van de e.porteur.
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Deze bankgarantie vervang: een deposito als zekerheid, en vermfjdt daardoor

een immob'lisat-e van liquide middelen. De betal'ng kert h4erdoor los te

staan van de uitvoering van de handelsovereenkomst.

De bankgarantie is verwant met het onherroepelijk documentair k-ediet, want

de autonomie van de ba kverbintenis tegenover het basiscon:-act kerme-kt

beide kred4etvormen :

1. Bij het onherroepelijk documentair krediet kan de begunstigde de beta-

ling van de bank ontvangen door de tijd-ge afgifte van documenten, die

de uitvoering van de prestaties van de e-porteurs als waarach:ig doen

bl ijken  : de betalingsfunctie  ran het documentair krediet wordt  vervuld

b:j de normale afloop van de verrichtingen.

2. Bij de bankgarantie heeft de waarborgfunctie van de bankgarantie slechts

uitwerking indien er een conflict optreedt b:j de uitvcering van het

basiscontract en  is het probleem ietwat versch€llend naargelans het

type :

- bij  de  documentaire  bankgarantie  kan de begunst:gte de betaling

opeisen indien hij beschikt over de vereiste documenter, zoals ze 4„

de garantieakte omschreven zijn;

- bij de bankgarantie op eerste verzoek volstaat dat de begins:.gde
beweert dat de exporteur de belcofde prestaties niet heeft geleverd.

2. DIREKTE EN INDIRECTE BANKGARANTIES

344. Men onderscheid: twee types bankgaranties : de directe bankgarantie

(cfr. het bas'sschera, behardeld in Hoofdstuk VII) en de indirecte bankga

rantie (garantie bancaire ind:recte, Bankruckgarantie).

In  de  znternatic-ale  handel  wcrit  meestal  de  :ndirecte  bankga-artie

gebruikt, waa-b j naast de eerste bank (Erstbank) ee tweede bank

(Zweitbank. meestal gevest:gd ir het 4'·pc-t'a.d) tussenkomt.
De tussenkomst van de :weede bank kan bestaan ir een ed,·isering, waarbij de

bankgarantie afgeleverd wordt door de eerste bank -r. het epportland maar

v'a de  tweede bank  (banque rctff4catrice,  Avisbank)  van het -mportland

zedegedee'd wordt; deze 'aatste bark ver-*2ee-t de docurenten er seeft ze

foo- aa- de importeur; dit gebeurt :elden in de praft-jk.
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Meestal wordt een bankgarantie verleend door de tweede bank (banque garante

de premier rang;  zweitbeauftragte Bank)  in het importland; deze laatste

bank ontvangt dan een tegengarantie van de eerste bank (banque contre-

garante; erstbeauftragte Bank) van het exportland : deze tegengarantie is

eveneens autonoom, en d-t zowel t.o. het basiscontract als t.o.v. de kre-

dietopening (van de eerste bank aan de begunstigde). Het basisschema voor

de garantieverlening ondergaat  aldus een verandering,  want er komt een

vierde partij bil (vfer-partijen-verhouding).

Bij de indirecte bankgarantie zijn de vier partijen :

- de opdrachtgever (donneur d'ordre, Auftraggeber, principal) : dat is de

partij die - in uitvoering van haar (pre-)contractuele verplichtingen -

haar bank verzoekt de bank garantie te verlenen :

. de exporteur (adjudicataire, Ausschre:ber, contractor) vraagt  de

uitschrijving van de garantie  in uitvoering van het  (toekomstig ?)

bas scont-act,

. de potentfale exporteur (soumissionnaire, Anbieter, tenderer) vraagt de

.ftschri jv-ng in bet pre-contractueel stadium bij een offerte-aanvraag

of een deelneming aan een openbare aanbesteding.
- de garant (Garantiebank,  suarantor)  :  d-:  is  de  garanderende  bank

(meestal in het importland gevestigd), die op verzoek van de tegengarant,

de garart4e verstrekt aar de medecontractant van de opdrachtgever. Het

fs de bank die zich verbinit onder bepaalde omstandigheden een bepaald

bedrag te beta'en aa- de begunstigde : het gaa: h4erbil dus niet cm een

ress:taa:verb:nte.:s (zoals de lever'is van een bepaald goed);

- de tegengarant (contre-garant) : dit is de bank van de exporteur (meestal

-. het erport'and gevest.gd), dfe 02 vraag var haa-  :1923:  (de

opdrach:gever) de garandere.de ba-k ve,zoekt de gara-tie :it te sch--1-

ven;

- de b:sans:'gdp (btn#"3-2--e, BegUns:Agter, beneficiary) : dit is de

tu'te-'arise meterontr2ctart v/3 de cpdrachtgeve- :r het basiscortract,

aa- wfe de ga-arde-ende bank de ga-2-t e verst-eAt

. de Pope- :' de bouwheer wanneer de 52-art-e uitgeschreven worit -- uit-

voer*ng van het basisc01.tract:

. de  fnstell"'s  d e  een  of*erte-aarvraag  deed  of  een  ope.bare  aan-

bested-ng uitschree'.
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BASISSCHEMA INDIRECTE GARANTIE BIJ (MIDDEL)LANGE EXPORT

Basisschema

X 1 (1) commerciele relatie     , M
L

opdracht (2) (3) garantie

Bx   (4) tegengarantie             KB
X

X : exporteur - opdrachtgever

M : imoorteur - garantiebegunstigde

Bx : bank in het exoortland

KBX : corresoondentbank van BX in het imoortland

Gecombineerd met documentair krediet

Indien dit basisschema samengevoegd wordt met het basisschema van het
geconfirmeerd  documentair  krediet,  verkrijgt  men  volgend  gecombineerd
schema :

X         commerciele relatie            M41 '-

(2)
.

(1) (1) . (2)

opdracht confirmatie opdracht tot garantie
tot kredietopening

garantie- verzoek tot confirmatie

verlening .
< (1)

8X                 (2)                     Br M
verzoek tot garantieverlening

BM = bank in het importland.

(Hierbij wordt verondersteld dat BX = KBm en Bm = KBx, m.a.w. dat BX en Bm

corresoondent-banken zijn; het kan anders...).

(1) documentair krediet, 00 verzoek van M te openen door BM en te confir-

meren door BX aan X.

(2) bankgarantie, 00 verzoek van X af te leveren door BM met de tegenwaar-

borg van BX·
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Er  is  hier dus wel  een verschil  met het onherroepelijk geconfirmeerd

documentair krediet : de confirmerende bank voegt haar verbintenis bij deze

van de kred:etopenende bark;  bij de indirecte bankgarantie in de inter-

nationale handel verbindt zich slechts de tweede bank tegenover de

begunstigde.

(Bij de Amerikaanse stand by letters of credit (cfr. nr. 365) zijn er twee

verbintenissen tegenover de begunstigde).

3. REGLEMENTERING

345. Zoals het documentair krediet is de bankgarantie gegroeid uit de prak-

tijk. De cod-ficatie ervan gebeurt ook door het opstellen van uniforme

regelen.

Slechts de eerste van de drie van de hierna behandelde bankgaranties z-jn

(reeds) geregeld door Uniforme Regeten (Ragles uniformes pour les garanties

contractuelles;  Un,form  rules  for contract guarantees),  gepubliceerd in

augustus 1978 door de Internationale Kamer van Koophandel, en dan slechts

voor zover het niet gaat or bankgaranties op eerste verzoek.

In de praktijk wordt zeer weinig naar deze regelen verwezen, want de kopers

en aanbesteders wensen zich niet door uniforme regele. te laten binden en

verkiezen hun eigen teksten te laten gelden : bovendien eisen ze het type

bankgarantie op eerste verzoek.
-.

ipans wordt wel gewerk: aan de opstelling door de Internat=onale Kamer voor

roophande' var un-Zo-me regelen voor de bankgaranties op eerste verzoek.

E-  d'est  sewezen  te worder  naar  de  rechtsproblemer   n  de  hande:  met

bepaa'de (Islamitische) landen, die een - in westerse oger - "willekeurige"

:ette'ijke regeling hebben 4-zake internat onale bankgarant=es; de recht-

banken  fn dfe 'anden  beschcuwen  ever'gens  dat  slechts  hun  nationale

wetgeving toepassel.jk fs op de betrekking tussen de garanderende en de

tegengararde-ende barke-.

1 .  DAXKGARANTIES TEY VOORDELE  V.1X  DE  EXPORTEUR

346. De bankgarartfes in het voordee' var de e-porteur warden verstrekt met

als begunstigde de evporteur zelf of - het meest courante geval - ten

gunste van een door hem aangedu-de derde, normaal de bank; deze tweede fc--

mule wordt door de bank verkozen, voor het geval de exporteur zou faill.et

gaar.
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4.1. De betaalgarantie

347.  De betaalgarantie  (garantie de paiement;  Zahlungsgarantie;  payment

guarantee) moet de betaling verzekeren door de importeur en de omvang ervan

kan oplopen tot 100 % van het contractbedrag.  Ze is meestal een voorwaarde

voor de inwerkingtreding van het basiscontract en wordt van kracht bij de

ondertekening ervan.

Deze bankgarantie kan gesteld worden voor aan bepaald contract maar even-

tueel voor meerdere contracten; in het laatste geval is ze beperkt tot een

bepaald obligo.

4.2. Garanties van onderleveranciers

348.  De exporteur (ook als hoofdaannemer) doet meer en meer beroep op
onderleveranciers (o.a. onderaannemers) voor de uitvoering van het

basiscontract, dit wegens de omvang en de diversificatie van  de

verr:chtingen.

De onderleveranciers moeten hierbij instaan voor hun professionele aanspra-

kelijkheid  en  de  exporteur  verlangt  van  her  hiervoor  bankgaranties,

uitgeschreven ten gunste van de bank van de exporteur.

Men onderscheidt terzake (thans) twee werkwijzen : ofwel staat de onderle-

verancier in voor zijn eigen prestaties, ofwel voor een percentage van de

globale prestaties. In het eerste geval kan de onderleverancier aangespro-

ken worden voor de door hem geleverde prestaties. Bij deze formule moet

objektief uitgemaakt kunnen worden wie fout is bij wanprestat'es, wat En de

praktijk niet zo gemakkel:jk blijkt te zijn.

In het tweede - meest voorkomende - geval wordt van de onderleverancfe- eer

ondergeschikte of automatische garantie verlangd, opeisbaar op het ogenblik

en in de mate dat de hoofdgarantie opgeaist wordt door de koper/bouwheer.

De  bank  van  de  onderleveranc-er  garandee-t  eer  bepaa'd  percentage  :r

verhouding tot de bijdrage van de onderleverancier, dus voor een forfaitair

abstract  deel  van  de  verbinter'sse-  van  de  exporteur-hoofdcontractart

t.o.v. de koper. Zodra beroep word: Sedaan op de hoofdgarantie doet de

evpo-teur be-oep op de bankgarantie van de onderleveranciers, m.a.w. elke

wordt aldus betrokken in het ris'co van niet-conforme uit-

voe-ing var t.et globale basfscontract.
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SCHEMA BANKGARANTIE VAN ONDERLEVERANCIER

Garantie voor eigen prestatie

OA< onderleverinqsrelatie   -   X 4 commerciele relatie ·  M
/'4

opdracht -cra/:a....- opdracht ;:»»S. 1
1

k0=.'2                                                \ St,- . /.650>-   1
Bol -#*-4 ,  BX /                     BM

Automatische qarantie

X                                               M
/

     0[)dracht - garantie

Bx (vb.60%) Automatische

B- BM
Bol tegengarantie

     opdracht -(vb. 40 %)

0L

Parti ien

X : exporteur - opdrachtgever

M : importeur - garantiebegunstigde

BX : bank in het exportland

OL : onderleverancier

Bol : bank van de onderleverancier
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5. BANKGARANTIES TEN VOORDELE VAN DE IMPORTEUR

349. De hierna behandelde bankgaranties zijn gebruiketijk in West-Europa.

De Noordamerikanen gebruiken een andere techniek terzake : cfr. "Standby-

letters of credit" (nr. 365).

Bij deze garantieverlening draagt de bank het kredietrisico op de expor-

teur,  die wel  het economisch  risico draagt, daar hij het basiscontract

tekende en de (abstracte) garantie liet verlenen.

5.1. Inschrijvingsgarantie

350. De oproep tot aanbesteding - zoals overigens ook de eenzijdige offerte

vanwege de kandidaat-leverancier - gaat meestal  samen met eer inschrij-

vingsgarantie (garantie de soumission, d'adjudication d'offre; Ausschrei-

bungsgarantie, Bietungsgarantie; bid bond, tender guarantee).

De garanderende bank zal op het eerste verzoek het bedrag van de garantie

geheel of gedeeltelijk betalen wanneer de inschrijver

- ofwel zijn aanbod tot contracteren intrekt,

- ofwel weigert of niet  in staat blijkt te zijn de bepalingen van de

offerte na te leven,

- ofwel, bij toewijzing van de opdracht, de f- het bestek bepaalde (hierna

behandelde) andere bankgaranties niet zou leveren.

Het bedrag van deze garantie is veranderlijk : meestal 2 tot 5 %.

De koper/uitschrijver verlangt deze zekerheid om zich te beschermen tegen

niet-realistische aanbiedingen.

De verkoper/inschrijver is in pr--cipe slechts gebonden voor eer beperpte

duur, doch de bankgarant-es warden regelmat.g vernieuwd indien de aanbeste-

dingstermijnen verlengd worden. Het gebeurt echter we' dat fngevo'ge de

nalatigheid van de opdrachtgever (verkoper/aannemer) de bankgarantie nog

een tijd blijft bestaan, terwijl de aanbesteding reeds aan een derde werd

toegewezen ...

Ze kan vrijgegeven worden tegen het verstrekken van een (hierna behandelde)

u-tvoe-irisgaraRtie.
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5.2. Vooruitbetalingsgarantie

351.  De  vooruitbetalingsgarantie  -  garantie  de  restitution  d'acompte;

Anzahlungsgarantie,  Ruckzahlungsgarantie;  advanced  payment  bond,  down-

payment bond, repayment bond - wordt ge6ist wanneer het handelscontract de

betaling  van  een  voorschot  door  de  koper  voorschrijft  en  bedraagt

gewoonlijk 5 8 20 % van het koopbedrag, soms meer.

Dit  voorschot  wordt  verleend  bij  grotere  projecten  -  speciaal  in  de

buitenlandse handel -, waarvoor de goederen nog moeten geproduceerd worden.

Dit bedrag is een vermogensbron voor de fabrikant en het geeft hem boven-

dien een bepaalde zekerheid betreffende de bedoelingen van de koper.

Op de vooruitbetalingsgarantie valt de koper terug indien de goederen niet

of niet tijdig zouden geleverd worden : ze blijft bestaan tot de laatste

levering.

Naar gelang bij deelzendingen de betalingen gebeuren, vermindert de omvang

van  de  garantie,  daar  het  gewaarborgde  percentage  (b.v.  5  %)  steeds

constant blijft. De koper betaalt b.v. bij een gewaarborgd percentage van

5  %  steeds  95 % van  het  verschuldigd  bedrag,  zodat  het  gegarandeerd

voorschot steeds kleiner wordt bij iedere betaling.

Voor de aannemer of verkoper bestaat ook hier het risico van willekeur.g

beroep op de garantie.

Er rijzen wel eens problemen bij de modaliteiten inzake de vermfndering van

de bedragen, zodat moet gewaakt worden dat deze garantie

- slechts geldt vanaf de effectieve betaling van het voorschot;

- degressief is, conform de prestaties en leveringen van de exporteur, en

dat deze degress.viteitsc'ausule niet alleen in het handelscontract, maar

ook in de bankgarantie zelf vermeld wordt; de vermindering moet aan de

bank meegedeeld worden.

Ze verstr jkt het=ij  bij  de laatste levering,  hetz:.j bij de voorlopige

oplevering.

Gewoo-'ijk wordt dit soort bankgarantie gegeven samen met de (hierna ver-

melde) uitvoer ngsgarant'e.
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5.3. Uitvoeringsgarantie

352. Een uitvoeringsgarantie -  garantie  de bonne fin d'ex6cution;

Leistungsgarantie, Lieferungsgarantie, Erfullungsgarantie; performance

bond - wordt normaal geaist van de aannemer of van de verkoper aan wie de

werken of de levering is toegewezen, om de bouwheer of de koper te bescher-

men tegen eventuele wanprestaties van de uitvoerder der werken of van de

verkoper;  ze slaat op de goede afloop van de werken of op de goede

Zevering.

Het bedrag van deze garantie ligt uiteraard hoger dan dit van de inschrij-

vingsgarantie; ze bedraagt gewoonlijk 5 & 10 % - maar ook meer - van het

totale  contractbedrag  en  moet  de  goede  uitvoering  dekken,  alsmede  de

contractuele boetes. Ingeval van slechte uitvoering immers moet de bouw-

heer of de koper zich eventueel richten tot een andere onderneming om het

project behoorlijk te laten afwerken, hetgeen bijkomende uitgaven met zich

meebrengt.

Het begrip zelf van goede uitvoering vertoont een kwalitatief aspect van

subjectieve aard wat tot juridische betwistingen kan leiden.  Hierbij gaat

het dikwijls om een garantie op eerste verzoek,  zodat het willekeurig

beroep hierop voor de exporteurs duur kan uitvallen. De exporteur en zijn

bank hebben er dan ook belang bij te trachten een documentaire bankgarantie

te verkrijgen.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat zelfs het gebruik van een documentair

krediet niet volstaat om een goede uitvoering te waarborgen. Weliswaar

heeft de verkoper de zekerheid betaald te worden, indien h:3 de goederen

levert, overeenkomstig de voorwaarden van het documentair krediet, en de

koper heeft de zekerheid eerst te moeten betalen ingeval van levering, maar

deze laatste heeft dan nog geen volstrekte zekerheid dat de verkoper goede

kwaliteit zal leveren.  Bovendien waarborst het documentair krediet bij een

levering van uitrustingsgoederen - het probleem stelt zich uiteraard minder

scherp  bij  grondstoffen  -  niet  dat  de  geleverde  goederen  volledig

overeenstemmen met de bestelde goederen;  hij kan dit evenwel  eventueel

uitschakelen door het gebruik van inspectiecertifikaten  (cfr.  infra nr.

376).
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5.4. Onderhoudsgarantie

353. Een onderhoudsgarantie - garantie de maintenance; M3ngelgewdhrleis-

tungsgarantie; maintenance bond - wordt frequent afgeleverd als het gaat om

een onderhoudscontract met een looptijd van verscheidene jaren.

Ze bedraagt gemiddeld 5 % van de waarde van het handelscontract en eindigt

bij  de  uiteindelijke oplevering  (b.v.  twaalf  maanden  na  de voorlopige

levering). Deze variante is (nog ?) niet opgenomen in de (sub. 3.3.) voor-

melde Uniforme Regelen.

5.5. Inhoudingsgarantie

354. De inhoudingsgarantie - garantie dispense de retenue; Einhaltungsga-

rantie;  retention money bond - vervangt inhoudingen die de bouwheer mag

doen (b.v. 5 8 10 %) als zekerheid voor vertraging of niet-uitvoering in

afwachting van de voorlopige oplevering (waarbij hij b.v. 5 % bijbetaalt)

en van de definitieve oplevering (waarbij hij b.v. de restererde 5 % bijbe-

taalt).

Deze bankgarantie is normaal  (in omvang) progressief - het gegarandeerd

bedrag stijgt bij iedere levering - terwill de bankgarantie voor terug-

betaling van de voorschotten normaal degressief is, want het gegarandeerd

bedrag wordt bij iedere betaling kleiner.

De mogelijkheid van beroep op deze bankgarantie is een bedreiging voor de

exporteur wanneer de werken bijna ten einde zijn en de betrokken uitgaven

werden gedaan. De definitieve oplevering kan uitgesteld worden en soms

jaren aanslepen, wat de exporteurs verplicht de f.houdfngsga-artie telkens

weer te laten verlengen.

843 het gel'jkt jdig bestaan van performance en retention money bonds wordt

het risfco gecumulee-d.  Cok hier stelt z'ch het probleem van de objective-

ring : het risico treedt b·j de retention money bond op bij de oplevering

zelf; bij de performance bond Fan het vroeger optreden.

5.6. Andere garanties

355. Soms moeten -09 andere barkgarantzes afgeleverd worden in verband met

mogelfjke uitgaven in het importland,  zoals bij de douanerechten in het

impertland (cfr. de waarborgakten in Belgia) of bij lokale koste
n.
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6. BEROEP OP DE BANKGARANTIE

6.1. Voorwaarden voor de afroep

356. De afroep is verbonden aan een bepaald aantal voorwaarden : hij moet
afkomstig zijn van de begunstigde,  schriftelijk zijn,  tijdig gebeuren,

alsmede het door de begunstigde gevorderde bedrag aangeven.

6.2. Informatie van de opdrachtgever

357. Bij afroep van de garantie informeert de garanderende bank normaal

haar kredietnemer/opdrachtgever terzake onmiddellijk : dat hoort bij de
commerciale  gebruiken,  alhoewel  er  twijfel  bestaat  over  de  juridische

verplichting hieromtrent.

Dergelijke informatie is echter geen raadpleging van de opdrachtgever; ze
biedt hem wel de gelegenheid zich eventueel tegen de betaling te verzetten,

zij het dan ook slechts in uitzonderlijke gevallen (cfr. infra sub 6.4.).

De garanderende bank is uiteraard niet opgetogen indien er een dusdanig
verzet is, want dat kan haar internationale kredietwaardigheid schaden door
niet (tijdig) te betalen ...

Het probleem is uiteraard nog ingewikkelder indien de tweede bank die de

garantie  gaf,  betaalt  en  daarna  bij  de  eerste  bank  de  tegengarantie

afroept;  in de praktijk roept de tweede bank eerst de tegengarantie af,
alvorens zelf te betalen en wacht een korte tijd af hoe de eerste bank - en

eventueel de opdrachtgever - gaat reageren.

6.3. Verklaring "verlengen of betalen"

358. Het gebeurt dat de begunstigde van de bankgarantie de bank voor de

keuze stelt tussen betalen of de garantie te verlengen (verklaring extend
or pay). Dit gebeurt meestal  omdat er tussen de partijen een geschil

bestaat of er achterstand is in de u:tvoering van het basiscontract, waar-

bij de garantie dreigt te vervallen.  Er kan eventueel ook een misbruik van

vertrouwen vanwege de  koper  zijn,  die  poogt  gunstigere voorwaarden  te

verkr'jgen.

In dit geval moet de garanderende bank de opdrachtgever onverwijld infor-

meren om het akkoord van alle partijen terzake te ken-en.
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6.4. Motieven voor de niet-uitvoering van de garantie

6.4.1. Abstract karakter van de garantie

359.  De  leverancier,  die door zijn bank een onvoorwaardelijke garantie

heeft laten afleveren, mag zich uiteraard principieel niet verzetten tegen

de uitbetaling ervan, want dat zou indruisen tegen de geest van die garan-

tie.

Van die principidle stelling wordt wel in bepaalde omstandigheden afgeweken

in de rechtsleer en de rechtspraak : tussen beide is er een duidelijke

wisselwerking. (Hierbij wordt vooral  verwezen naar de artikels van Y.

Poullet  -  "La garantie bancaire automatique  :  prasentation de quelques

d*cisions rocentes" - R.D.C. 82, pp. 643-662 - en L. Simont et A. Bruyneel

"Les op6rations de banque  :  garanties inddpendantes  (1979-1988)" - Rev.

Banque 89, pp.519-531).

Eerst en vooral is vereist dat de afroep van de garantie beantwoordt aan de

bepalingen  van de garantieakte. Uiteraard mag  het  basiscontract  geen

afbreuk doen aan de wetten inzake de openbare orde en de goede zeden maar

de weigering van de niet-uitvoering berust meestal op het feit of op de

bewering dat het beroep op de garantie een bedrieglijk - of het hiermee

gelijkgesteld abusief - karakter heeft.

In de praKrijk zijn dikwijls verschillende van deze elementen tegelijk aan-

wezig. Hierbij dient bedacht te worden dat de bank er zorg voor moet dra-

gen dat haar internationale kredietwaardigheid niet aangetast wordt.

Er dient wel een onderscheid gemaakt tussen de directe garantie en de

tegengarantie.

Bij de directe garantie vormt het kennelijk karakter van het bedrog of het

misbruik de kern van het probleer.

B:j de tegengarantie is er bovend:en de samenspanning tussen de garan-

derende bank (de tweede bank) en de begunstigde vereist, m.a.w. een dubbel

bedrog of een dubbel misbruik. Overigens verschuift het voorwerp van de

rechtspraak : aanvankelijk ging het om de kennis van het bedrog of van het

misbruik bij deze bank, maar de laatste tijd draait het om het feit of ze

deze kennis normaal ZOU moeten hebben. (Cf-.  sub.  nr.  360;  Cass.  f-

10.8.86).

Aanvaard  wordt  dat  de  garanderende  bank  die  op  de  hoogte   s  van  het

bedrieglijk karakter van de afroeping, de uitvoering ervan moet weigeren.

Dit werd duidelijk geformuleerd in het Brits arrest Owen  (Edward Owen
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Engineering  Ltd  and Umma Bank  (1978).  Lloyd's  Rep.  Samenvatting  in

Banker's Documentary Credits - 2de uitgave)  : "It is only in exceptional

cases that the courts will  interfere with the machinery of irrevocable

obligations assumed by banks. They are the life-blood of international

commerce.. Except possibly in a clear case of fraud of which the banks have

notice, the courts will leave the merchants to settle their disputes under

the contracts... The courts are not concerned with their difficulties to

enforce such claims : these are risks which the merchants take ... The

machinery and commitments of banks are on a different level. They must be

allowed to be honoured, free from interference by the court. Otherwise,

trust in international commerce could be irreparably damaged".

Volgens de continentale formuleringen is vereist dat het bedrog  (of het
misbruik) "crave les yeux" (Vasseur in een nota onder een (Frans) cassatie-

arrest van 20.12.82,  - cfr.  nr.  360)  of nog dat het "zonneklaar"  is

(Pabbruwe, o.a. in Bankgarantie/Borgtocht p. 31).

Hierbij moet er op gewezen worden dat er benevens hogervermelde aansprake-

lijkheid van de garanderende bank tegenover de tegengaranderende bank, er

ook een aansprakelijkheid van de garanderende bank tegenover  de

opdrachtgever (haar kredietnemer) bestaat.

Er  mag  van  de bank  een  adviserende  rol  verwacht  worden  tegenover  de

kredietnemer-opdrachtgever,  daar er verondersteld kan worden dat zij de

risico's beter dan hij kan inschatten. Niettemin stelt men vast dat les

garanties ind5pendantes s'5mettent dans Z'euphorie et s'ex5cutent dans Za

douteur (omschrijving van Simont en Bruyneel - in voorheenvermeld artikel

p. 524 - van de interventie van C. Martin op het Colloque de Tours - Les

garanties bancaires dans Zes contrats internationaux - pp. 171-172).

6.4.2. Ontwikkeling van de (Franse) cassatierechtspraak

360. De twee (Franse) cassatie-arresten - Cass. com. - van 20.12.82 betonen

dat de bankverbintenis "op eerste verzoek" (d premidre demande) te betalen

geen borgtocht is, maar een bankgarantie, die autonoom staat tegenover het

basiscontract en slechts gebonden  is door de bepalingen van de garan-
tieakte. In zijn bespreking van die arrester betoont Vasseur dat de garan-

derende bank zich slechts kan onttrekken aan die betalingsplicht.  indien

het basiscortract tegen de openbare orde of de goede zeden zou indruiser of

het beroep op de garantie bedrieglijk zou zijn.  Overigens moet dit bedrog

zo opvallend zijn,  dat  le caract&re abusif  "crbve  les Yeux"  (met  noot

Vasseur D 89, pp. 365-370).
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Het (Frans) cassatie-arrest - Cass.  com.  - van 17.10.84 bevestigt het

autonoom  karakter  van  de  garantie  op  eerste  verzoek  tegenover  het

basiscontract, op grond waarvan het werd verleend (met noot Vasseur D 85,

pp. 269-276).

De (Franse) cassatie-arresten - Cass.  com. - van 27.12.84, 12.12.84 en

5.2.85 - beklemtonen het autonoom karakter van de tegengarantie tegenover

zowel de garantie op eerste verzoek als het basiscontract. (idem)

Bovendien  kan  -  overeenkomstig  het  voormeld  arrest van  12.12.84  -  de

bedrieglijke aard van het beroep op de tegengarantie bewezen worden door de

samenspanning tussen de garanderende en de tegengaranderende banken aan te

tonen. (idem)

Het (Frans) cassatie-arrest - Cass. com. - van 21.5.85  was  vrij

restrictief : de autonomie van de tegengarantie tegenover het basiscontract

leek absoluut en zelfs klaarblijkelijk rechtsmisbruik was uitgesloten; elke

verwijzing naar het basiscontract was verboden. Het bewijs van het ken-

nelijk bedrog was zeer moeil-jk te leveren en de opdrachtgever moest boven-

dien de bedrieglijke medewerking van de garanderende bank bewijzen. Een

bescherming voor de garanderende bank bestaat slechts in de opneming in de

garantieakte van bepalingen uit het basiscontract. (cfr. J.L. Rives-Lange -

Banque 86, pp. 87-88; M. Vasseur - D. 86, pp. 213-220).

Het (Frans) cassatiearrest - Cass. com. - van 20.11.85 onderstreept de spe-

cificiteit van de tegengarantie : deze is autonoom niet alleen t.o.v. het

basiscontract,  maar ook t.o.v.  de  (eerste)  garantie,  zodat haar verbin-

tenissen niet noodzakelijk dezelfde zijn als deze vervat in de  (eerste)

garantie. Ook hier zou de bedrieglijke samenspanning tussen begu-stigde en

garanderende bank bewezen moeten worden om het beroep op de tegengarantie

te kunnen afwijzen (cfr. M. Vasseur - D 86, pp. 213-220).

Uit het (Frans) cassatiearrest - Cass. com. - van 11.12.85 werd door de

rechtsleer afgelefd dat het kennel.jk bedrog - en hiermee werd het ken-

nelijk misbruik gelijkgesteld - kon bestaan in het onwettig gebruik van de

garantie door de begunstigde (hier het gebruik van een garantie voor een

ander contract) om onrechtmatig een voordeel ten koste van de opdrachtgever

te verwerven en in het geval van een indirecte garantie met de medeplich-

tigheid van de garanderende bank. (cfr. M. Vasseur - D 86, pp. 213-220).

Het  (Frans) cassatie-arrest van 29.4.86 bevestigt de autonomie tussen de

kredietovereenkomst van de eerste bank met haar kredietnemer, die voor hem

eer garantie door een tweede bank laat afleveren, en de borgtocht hiervoor

van die eerste bank ten gunste van de tweede bank. Indien de eerste bank

betaalt na de vervaldatum, voorzien in haar kredietovereenkomst met haar

kredietnemer,  is zij en niet haar cli6nt hiervoor aansprakelijk  (cfr.
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Vasseur,  die bij de bespreking opmerkt dat de overeenkomst tussen twee

banken eventueel een borgtocht kan zijn - D 87, pp. 17-21).

Het  (Frans)  cassatie-arrest van 10.6.86 - Cass.  com.  - bevestigde die

stelling  :  bedrog  is  het  kennelijk  ontbreken  van  een  recht  voor  de

begunstigde  (absence manifeste de droit du b&n6ficiaire); dit ontbreken

vereist een verwijzing naar het basiscontract. De garanderende bank, die

op de hoogte is - of normaal zou moeten zijn - van het kennelijk bedrog,
zonder er zelf aan mede te werken, mag de betaling van de tegengaranderende

bank niet eisen   (Van haar wordt  dus geen "actieve" medepl ichtigheid  meer
verlangd om de uitbetaling te moeten weigeren : cfr. Rives-Lange -  Banque

86, p. 711-713; (ook noot Vasseur - D 87, pp. 17-22; in dezelfde zin voor

Belgi6 het sub 6. vermeld Solvay-bevelschrift van 26.5.88).

Het (Frans) cassatie-arrest - Cass. com. - van 20.1.87 stelt duidelijk (na

vorig besproken arrest) dat niet alleen het "kennelijk bedrog", maar ook

het "kennelijk misbruik" de autonomie van de garantie aantast. Indien het

gaat om een tegengarantie, moet wel aangetoond worden dat de tegengaran-

derende bank hiervan op de hoogte was (J. Stouffet, J.C.P. 87 - 20764).

Het  (Frans)  cassatie-arrest  - Cass.  com.  - van 8.12.87 bepaalt dat de

gebruikte terminologie - zoals "borgtocht" of "hoofdelijke borgtocht" -niet

relevant is wanneer het in feite duidelijk gaat om echte garantie op eerste

verzoek : in dat geval kan de opdrachtgever geen excepties inroepen tegen

de begunstigde. De bank kan dit zeker niet  in haar hoedanigheid van

vakkundige (professionel averti).

De  Fransen  kennen  geen  overgangsfiguur  tussen  de  "borgtocht"  en  de

"garantie op eerste verzoek" (J.P. Mattout - Droit  bancaire International

- Jurisprudence, Banque et Droit juin 88, pp. 26-28). Er weze aan herin-

nerd dat die Franse opvatting niet in het buitenland gedeeld wordt. (cfr.

supra nr. 209).

(Er weze opgemerkt dat de Italiaanse rechtbanken de garanderende banken

verbieden hun garantie uit te voeren,  indien ze het schriftelijk bewijs

hebben van het bedrog van de begunstigde  :  Mflaan 12.10.85,  Banca-Borsa

1986, II 430, noot Loiacono, geciteerd bij Van Ryn en Heenen,
o.c. p. 528).

Men is intussen van het gebied van de abstracte verbintenis naar d4t van de

aquiliaanse aansprakelijkheid gegleden ...
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6.4.3. Analyse van de algemene Belgische rechtspraak

361. De voormelde auteurs (Poullet en Simont + Bruyneel) hebben bijzondere

aandacht besteed aan het verzet tegen de betaling van de bankgarantie.

Vooral het aspect "bedrog" staat daarbi j centraal.

1. Er is bedrog (of misbruik) vanwege de begunstigde indien zijn verzoek

kennelijk verder reikt dan het gebied van de door de garantie gedekte

risico's. Hierbij moet het basiscontract geanalyseerd worden om een

betaalverbod vanwege de rechter te kunnen verkrijgen.

Terwijl de exporteur de globale aansprakelijkheid van zijn te leveren

prestaties draagt,  laat hij de appreciatie ervan - dankzij een bank-

garantie - over aan de garantiebegunstigde,  die op deze wijze een

zekerheid heeft dat de exporteur behoorlijk zal presteren. Indien het

verzoek van de begunstigde dit belangenevenwicht stoort, wordt de auto-

nomie van de bankgarantie niet meer gederbiedigd, bijvoorbeeld door het

onoprecht gebruik van de bankgarantie.

2. Het beroep op de garantie wegens het optreden van politieke risico's

(zoals bij de Iraanse revolutie) is op zichzelf geen misbruik. Het kan

in de praktijk wel gebeuren dat het tot een kennelijk misbruik leidt.

De abstractie bij de bankgarantie is dus noch volledig, noch absoluut,

want gaat om de garantz.e van een handelsverrichting en de abstractie

moet  het  belangenevenwicht  weerspiegelen.(Cfr.  het  sub  6.  besproken

bevelschrift van 6.4.72).

3. Overeenkomstig  het  principe  van  de  strikte  bankneutraliteit,  is  de

garanderende of tegengaranderende bank slechts aansprakelijk indien de

vereiste documenten niet conform zijn of het bedrog (resp. het misbruik)

van de begunstigde kennelijk bekend is door een "summier onderzoek".

Alhoewel bij de afroep van de garantie theoretisch de opdrachtgever de

bank zou kunnen aansprakelijk stellen voor de betaling, is het in werke-

lijkheid zo dat de opdrachtgever zal proberen in kort geding de betaling

door de bank op te schorten of te verbieden.

4. De rechter  in kort geding verbiedt betaling  in geval  van kennelijk

bedrog (of misbruik), gemakkelijk bewezen door voorhanden zijnde bewij-

zen (Cfr. het sub. 6 besproken bevelschrift van 15.1.80 voor een directe

garant.e).
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In geval van een tegengarantie moet ook de kennis van de garanderende

bank inzake het kennelijk bedrog (of misbruik) bewezen worden; zonder

dit bewijs moet de tegengaranderende bank aan de garanderende bank beta-

len.

5. Het bewarend derden-beslag van de schuldvordering, die ontstaat door het

beroep op de garantie,  is slechts in bepaalde omstandigheden mogelijk

(cfr. terzake de voorheen behandelde Franse cassatie-rechtspraak), want

ze is de tegenhanger van de strenge betalingsvoorwaarden. Vereist is

daarbij een vaststaande en opeisbare schuldvordering tegen de garan-

tiebegunstigde,  die  bij een derde  een  schuldvordering  moet  hebben,

waarop beslag kan worden gelegd.

In geval van indirecte garantie is bewarend derden-beslag niet mogelijk,

want de garanderende bank (tweede bank), en niet de begunstigde, is de

schuldeiser van de tegengaranderende bank (eerste bank).

6.4.4. Positie van de bank ingeval van bedrog bij documentaire kredieten

en bij bankgaranties

362. Bij de documentaire kredieten mag en moet de bank de documenten op hun

uiterlijke echtheid onderzoeken;  indien ze tijdig ab initio daaraan gebre

ken vaststelt, dan mag en moet ze weigeren te betalen; de tussenkomst van

de rechter is niet vereist.

Eenzelfde regeling geldt voor de documentaire bankgarantie, waar de bank

ook tot taak heeft de documenten te onderzoeken.

Ingeval van - al dan niet gemotiveerde - garanties op eerste verzoek, moet

de bank maar een summier onderzoek instellen. Indien ze oordeelt dat er

"zonneklaar" bedrog (of misbruik) voorhanden is, dan mag of moet ze niet

betalen. Is dat bedrog (of misbruik) niet zo overduidelijk dan moet de

opdrachtgever het initiatief nemen bij de rechter in kort geding om een

rechterlijk verbod tot betalen te bekomen.

Er dient daarbij wel bedacht te worden dat deze beslissing slechts voorlo-

pige maatregelen voorschrijft  zodat de bank daarbij dus wel  een risico

draagt.
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6.5. Technieken tot verhindering van betaling

363. De opdrachtgever - of zelfs de bank -, die zich wil verzetten tegen de

uitbetaling van de garantie, kan dit doen op twee manieren : het bewarend

derden-bestag of het kort geding Het betreft hierbij gevallen waarbij

spoed vereist is; het gaat om een voorlopige maatregel, in afwachting van

een beslissing ten gronde door de gewone rechtbank.

Het  bewarend derden-beslag  is slechts mogelijk bij een schuldvordering

waarvan de opdrachtgever het bestaan erkent en tegenover dewelke hij een

andere schuldvordering stelt.

Indien er bedrog is, bestaat er geen schuldvordering wanneer het bestaan

ervan door de opdrachtgever wordt betwist, en moet de procedure in kort

geding gekozen worden.  Men vraagt hierbij de rechter om

- hetzij aan de begunstigde te verbieden om de afroep van de garantie te

doen,

- hetzij aan de bank(en) te verbieden de garantie (of de tegengarantie) uit

te betalen.

De begunstigde wordt  in de procedure betrokken  :  de voorzitter van de

rechtbank  kan  in  de  gevallen  die  hij  als  spoedeisend  beschouwt,  bij

voorraad uitspraak doen.

Bovendien gaat het bij de internationale garanties meestal om een indirecte

garantie, waarbij er twee banken bij betrokken zijn. Daar er dan geen

contractuele band bestaat tussen de begunstigde (in het buitenland) en de

Belgische bank, heeft de exporteur-opdrachtgever geen schuldvordering tegen

haar en kan hij geen derden-beslag laten leggen.

Gaat het  (uitzonderlijk)  om een directe garantie,  dan  is een bewarend

derden-beslag theoretisch mogelijk zijn.

In de praktijk zal het geding gevoerd worden tegelijkertijd tegen de eerste

bank  (dus  deze  van  de  opdrachtgever,  die  als  tegengaranderende  bank

optreedt), de tweede bank (dus deze die in het importland de garantie afle-

verde) en de begunstigde.

Teneinde het belang van de pogingen tot betaalverbod te schatten, dient er

wel op gewezen dat bij het zeer grote aantal verrichtingen het aantal be-

twistingen wel uiterst gering .=.
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7. RECHTSPRAAK

363bis. De rechterlijke uitspraken zijn tegelijkertijd gelijkaardig (daar
bepaalde elementen er regelmatig in voorkomen) en verschillend

( daar deze

elementen eventueel onderscheiden gecombineerd worden), wat een classifica-
tie moeilijk maakt.

Niettemin kan verwezen worden naar de indeling volgens vier criteria van
Simont en Bruyneel  (in hun recente studie,  pp.  524-525)  voor de hierna
besproken rechterlijke uitspraken :

1°. Kennelijk bedrog : uitspraak van 25.2.82.

2°. Kennelijk misbruik : uitspraken van 15.1.80, 18.12.81, 6.4.82,

13.10.82, 27.12.83.

3°. Ongeoorloofde oorzaak : uitspraken van 18.12.81 (die ook onder 2°

valt), 27.11.87.

4°. Niet overeenkomstig de bepalingen van de garantieakte : uitspraken van
11.3.81, 13.10.82 (die ook onder 2° valt), 27.7.84, 7.11.88.

(Op te merken valt dat de twee - onder nr. 215 behandelde rechterlijke

uitspraken over binnenlandse bankgarantie zowel onder de criteria 1° en 2°
vallen).

363ter.

- Prasident du Tribunal de Commerce de Bruxelles - 15.1.80 - Owens Corning

Saudi (Arab.) c/ Drahtimpex + B.B.L. - J.C.B. 80, pp. 147-155.

Een bankgarantie op eerste verzoek - i.c. een directe garantie - is prin-
cipieel uitvoerbaar, maar niet bij kennelijk misbruik vanwege  de

begunstigde.  De bank kreeg voorlopig betaalverbod.

- Tribunal  de Commerce de Bruyelles (raf6r§s) - 23.12.80 - Rev.  Banque
81/5, pp. 627-630.

Het beroep op de - van aard abstracte - tegengarantie moet uitgevoerd wor-

den, behalve in geval van kennelijk bedrog : de tegengaranderende bank moet

de  garanderende  bank  vergoeden,  zodra  vaststaat  dat  deze  laatste  de

begunstigde uitbetaalde of door hem daartoe werd verzocht.

- Rechtbank van Koophandel te Brussel - 11.3.81 - Paribas t/ G.B.M. -B.R.H.

81, pp. 361-370.

De bankgaranties - hier performance bond en advance paympnt bond in verband
met dienstprestaties in Libia - en de hier verbonden tegenga-anties hebben
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geen accessoir karakter en staan onafhankelijk tegenover het onderliggend

basiscontract, afgesloten tussen de opdrachtgever en   de  garan-
tiebegunstigde. Het  feit dat vorderingen  inzake het basiscontract bij

gerechten  aanhangig  zijn,  ontlast  de  garanderende  bank  niet  van  haar

verplichting terzake; ze heeft wel het recht en de plicht kennelijk wille-

keurige of bedrieglijke vorderingen en tegen de (interne en internationale)

openbare orde indruisende vorderingen te weigeren.

De  verkeerde  kwalificatie  van  de  bankverbintenis  als  borgtocht  i.p.v.

garantie verandert de aard ervan niet. De toepassing van het Belgisch

recht sluit de internationale gebruiken niet uit.

-  Cour  d'Appel  de  Bruxelles  -  18.12.81  -  B.B.L.  c/  B.N.P.  -  Banque

Commerciale de Syrie, Dumas et Vandervin, Segtraco et O.N.D. - Rev. Banque

82/1, pp. 99-124 en J.T. 82, pp. 358-361. (Dit arrest vernietigt een vonnis

van het Tribunal de Commerce de Bruxelles dd. 7.8.79).

De  formuleringen "op eenvoudig verzoek" en "zonder enige formal iteiten van-
wege de begunstigde" koppelen de verplichtingen van de garant los van de

wisselvalligheden van het basiscontract - i.c. een aannemingscontract -,

waarvoor de garantie en de tegengarantie werden gesteld.

Principieel mogen excepties uit het basiscontract slechts opgeworpen worden

voor zover de (internationale) openbare orde overtreden wordt, er duidelijk

rechtsmisbruik voorhanden is of er kennelijk bedrog bewezen wordt.

Het verkeerd gebruik van de term borgtocht i.p.v. garantie en de verwijzing
naar art. 2031 B.W. veranderen terzake niets : de  feitenrechter  moet

slechts oordelen over de echte gemeenschappelijke wil van de contracterende

partijen.

(Het tegen dit vonnis ingesteld beroep bij het Hof van Cassatie werd op

24.3.83 afgewezen).

- Cour d'Appel de Bruxelles - 25.2.82 - rredietbank c/ Sofial - J.C.B. 82,

pp. 349-353 (Dit arrest vernietigt het vonnis van het Tribunal de Commerce

de Bruxelles - dd. 21.11.79, verschenen J.C.B. 80, pp. 140-146).

De betwiste (documentaire) bankgarantie, type "performance bond", moet door

de bank betaald worden ingevolge haar abstract karakter indien aan de in de

garantie vermelde formele voorwaarden wordt voldaan, zonder dat  de

gegrondheid van de grieven door haar moet onderzocht worden; slechts even-

tueel kennelijk bedrog zou door haar kunnen ingeroepen worden, wat hier

niet het geval was.
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De tegengarantie moet terzake door de tegengaranderende bank betaald worden

en deze mag  de opdrachtgever debiteren voor zover ze handelde

overeenkomstig de garantie.

- Tribunal de Commerce de Bruxelles (r6f6rds) - 6.4.82 - Banque + Alfa

Laval (/ I.M.P.D.C.-I.D.I.C. (Iran) + Banque (Iran) - Rev. Banque 82/5, pp.

683-699. (Dit bevelschrift werd - samen met een gelijkaardig bevelschrift

van de Tribunal de Commerce de Paris (rSf.) dd. 12.2.82 - eveneens in een

Iraanse aangelegenheid - werd besproken door M. Vasseur - D.  82,  pp.

504-408).

De rechter in kort geding moet weliswaar waken over het belangenevenwicht

tussen de betrokken partijen, waarbij het abstract karakter van de garantie

op eerste verzoek centraal staat. De tegengaranderende bank staat niet in

voor andermans schuld maar voor een eigen verbintenis die absoluut is, ten-

zij bij duidelijk bewijs van kennelijk misbruik of ongeoorloofdheid van het

basiscontract.

De tegengaranderende bank kreeg voorlopig betaalverbod.

- Hof van Beroep te Antwerpen - 13.10.82 - Paribas t/ Beliard en Dredger -

B.R.H. 82, pp. 642-644.

De onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie op eerste verzoek is

een onafhankelijke verbintenis,  die onmiddellijk moet uitgevoerd worden,

ongeacht  de betwisting nopens  de gebrekkige uitvoering van het

basiscontract en het verzoek van de opdrachtgever aan de bank niet te beta-

len.  Dit verandert niet door het gebruik van het woord "hoofdelijk" en een

verwijzing naar een artikel van het basiscontract, waarvan de tekst niet in

de garantie-akte werd overgenomen. Een kennelijk rechtsmisbruik of een

schending van de openbare orde kan die uitvoerbaarheid wel beletten.

-  Voorzitter  Rechtbank  van  Koophandel  te  Gent  -  27.12.83  -  Fabrieken

Vermylen  t/  Kredietbank,  met  noot  E.  Wymeersch,  die  o.a.  naar  Franse

cassatie-rechtspraak verwijst - T.B.H. 86, pp. 298-302.

Bij een bankgarantie op eerste verzoek  is het betaalverbod verantwoord,

wanneer de begunstigde hierbij kennelijk misbruik pleegde.

De bank kreeg (voorlopig) verbod het garantiebedrag te betalen.
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- Tribunal de Commerce de Bruxelles - 27.7.84 - SO.NA.RA. c/ Marc Rich et

Co + Belgolaise - R.D.C.  85,  pp. 567-568. (Dit arrest bevestigt het

bevelschrift van 15.3.84).

Bij een "documentaire" bankgarantie (hier type "performance bond") mag de

betaling slechts gebeuren na overlegging van de in de garantieakte vereiste

documenten; deze documenten ontbreken hier.

De bank kreeg betaalverbod.

- Prasident du Tribunal de Commerce de Bruxelles - 30.10.84 - Coffral c/

B.B.L., met noot M. Regout-Masson - R.D.C. 85, pp. 572-575.

Ingeval van onderhandelingen tussen beide partijen kan de rechter in kort

geding in geval van noodzaak de bank bevelen de opzegging van een bank-

garantie op eerste verzoek tijdelijk op te schorten.

Hoger beroep werd aangetekend. Voormelde commentator (Regout-Masson) uit

twijfels over de bevoegdheid terzake van de rechter in kort geding.

- Prasident du Tribunal de Commerce de Bruxelles (rafards) - 15.11.84 -

Philipp Brothers /B.B.L.; Banque Vernes et Commerciale de Paris, B.B.L. c/

Office Central des Contingents et Licences,  met noot - R.D.C.  85,  pp.

569-572.

Een borgtocht op eerste verzoek is geen garantie, zodat de bank zich hier-

bij verbindt voor andermans schuld; de rechter verbiedt de bank te betalen

en verwijst de zaak naar de rechtbank voor een behandeling ten gronde.

Hoger beroep werd aangetekend.

Op te merken valt dat de Fransen hier zouden geneigd zijn dit als een

garantie te beschouwen wegens de formulering "op eerste verzoek".

- Tribunal de  Commerce  de  Bruxelles (r6f6r6s) -  21.10.86 - Comatec

(eyportateur belge) c/ Prosider (importateur alg6rien), Banque Ext6rieure

d'Alg6rie et 65n&rale de Banque - R.D.C. 87, pp. 706-712.

Het beroep op de garantie en op de tegengarantie is een kennelijk misbruik

wanneer de (Algerijnse) beg.nst:gde, die hier als eiser optreedt, voorheen

aanvaardde dat deze zonder voorwerp waren geworden.

De barken kregen verbod het garant:ebedrag uit te betalen.
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- Cour d'Appel de Bruxelles - 3.4.87 - Chapeaux c/ S.G.B.  + Faillite

Belgian Steel Industries - J.L.M.B. 87, p. 810-82 en Pas 87, pp. 140-143.

(Dit arrest vernietigt het vonnis van 20.4.83).

Alhoewel de garantieakte het heeft over "garants solidaires", oordeelt het

Hof - in tegenstelling tot de rechtbank - dat het gaat om een bankgarantie

op eerste verzoek, gekenmerkt als een autonome, abstracte en onvoorwaar-

delijke verbintenis.

- Tribunal  de Commerce de Bruxelles - 25.9.87 - S.A.  Flash Hardware c/

B.B.L. - R.D.C. 88, pp. 808-810. (In kracht van gewijsde).

De vernietiging van het basiscontract wegens niet-conforme leveringen van-

wege de verkoper die de bankgarantie liet afleveren, volstaat niet om de

uitbetaling van deze garantie  te weigeren,  indien  de begunstigde  erop

beroep doet.

- Cour d'Appel de Bruxelles - 15.10.87 - Soci6t6 A (/ Banque B met noot D.

Devos - Rev. Banque 88/2, pp. 29-34.

De  garantie  op  eerste  verzoek  van  de  garant  is  een  eenzijdige  en

onherroepelijke verbintenis, die onmiddellijke uitwerking heeft ongeacht of

de begunstigde ze al dan niet aanvaardt.  De garant mag de uitvoering ervan

weigeren, indien het beroep erop een kennelijk bedrog of misbruik inhoudt.

- Tribunal de Commerce de Bruxelles  (r6f6r65) - 26.11.87 - S.A.  Saint

Frares Le Peign6c-Son*gal - R.D.C. 89, pp. 97-99.

Indien de garantiebegunstigde bouwheer (Algeria) de garantie op eerste ver-

zoek afroept, zodat de (Algerijnse) garanderende bank hem betaalt, kan deze

laatste de  (Belgische)  tegengaranderende bank op haar beurt aanspreken.

Indien de (Belgische) opdrachtgever kennelijk misbruik inroept om haar te

verbieden te betalen - en dus zelfs gedebiteerd te worden - moet hij 44t

duidelijk bewijzen, wat hier niet het geval was.

- Hof van Beroep te Gent - 25.2.88 - Y.B., t/ A en D Industrial California

Cy, Faillissement Weefgetouwen Dewaele, met noot F. De Ly - T.B.H  89, pp.

40-46. (Dit arrest vernietigt het vonnis dd. 25.5.85 van de Rechtbank van

roophandel te Fortrijk).

Het arrest verwijst in dit geval naar de mogelijkheid volgens dewelke de

opdrachtgever zich onder bepaalde omstandigheden kan verzetten tegen de

betaling onder de garantie.
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Zoals voornoemde commentator  (De Ly) doet opmerken kan de vraag gesteld

worden of het hier nog gaat om een werkelijke bankgarantie.

- Tribunal de Commerce de Bruxelles ( r6f6r*s) - 26.5.88 - Solvay (/ S.G.B.,

M.I.S.R. (Egyptische bank) en Alexander Company for Oils and Soap

(Egyptische importeur) - J.T. 88, pp. 460-463 en Rev. Banque 90 met noot De

Ly, p. 167.

Weliswaar is de bankgarantie op eerste verzoek - hier type "performance

bond" - onafhankelijk tegenover het basiscontract, doch het beroep op deze

garantie kan een kennelijk misbruik vertonen; in dit geval werd een garan-

tie voor een ander contract gebruikt. De tegengaranderende bank heeft de

zelfstandige plicht na te gaan of de afroep van de garantie voldoet aan de

voorwaarden.

Het verbod om die garantie uit te voeren kan leiden tot eenzelfde verbod om

de tegengarantie op eerste verzoek uit te voeren in dezelfde voorwaarden

van misbruik (de garanderende bank was hierbij op de hoogte).

- Rechtbank van Koophandel te Brussel  (kort geding) - 7.11.88 - Lupac t/

G.B. en Applied Peripherals Technology Belgium - T.B.H. 90, pp. 88-91.

De afroep van de "garantie op eerste verzoek" kan niet gebeuren door een
lasthebber (hier een advokaat) van de begunstigde, indien deze terzake over

geen uitdrukkelijke volmacht beschikt.

Na het verstrijken van de geldigheidstermijn volstaat een goedkeuring a

posteriori door de begunstigde van zijn optreden niet.

Beroep is aangetekend tegen dit vonnis.

- Cour d'Appel de Bruxelles - 17.11.88 - S.G.B. c/ Conseils Techniques de

Promotion - R.D.C. 89, pp. 91-92.

De garanderende bank mag een garantie op eerste verzoek niet uitvoeren, ook

al  had de begunstigde terzake ernstige be:waren geopperd maar ze niet

expliciet tijdig had afgeroepen; het formuleren van die bezwaren verlengt

de duur van de garantie niet.
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HOOFDSTUK XI : DOCUMENTAIRE KREDIETEN

1. ONTWIKKELING EN AARD VAN HET DOCUMENTAIR KREDIET

1.1. Ontstaan van het documentair krediet

364.  Over de eventuele voorlopers van het documentair krediet zijn de

auteurs het niet eens. Wel staat vast dat deze kredietvorm in de negen-

tiende eeuw ontstond uit de praktische noden van de internationale handel;

hierbij spelen de documenten uiteraard een overwegende rol, want de rege-

ling gebeurt op voorlegging van gestipuleerde documenten  :  bijvoorbeeld

facturen (handelsfactuur, douanefactuur, consulaire factuur), vervoerdocu-

menten (cognossement, spoorvrachtbrieven, binnenscheepvaartcognossementen,

document voor gecombineerd vervoer,  enz.),  verzekeringsdocumenten,  oor-

sprongscertificaten, analysecertificaten, metings- en gewichtscertificaten,

enz. In de loop van de decennia traden evenwel veranderingen op.

Het documentair krediet houdt een directe en persoonlijke verbintenis in

van de kredietopenende bank tegenover de begunstigde in de vorm van een

kredietadvies (avis de cradit; letter of credit).

In de vorige eeuw gebeurden vele internationale verrichtingen weliswaar

tegen documentaire remise, nl. tegen betaling (D/P) of tegen wisselaccept

(D/A). Dit veronderstelde een minimum aan vertrouwen tussen de partijen,

want de importeur die weigerde te betalen of te accepteren, had toch een

sterk drukkingsmiddel op de exporteur om de prijs te doen verminderen van

de goederen die reeds  in het buitenland waren. Daarom zette zich het

gebruik van het documentair krediet meer en meer door; hierbij verbindt een

bank zich (liefst onherroepelijk) te betalen, een wissel te accepteren of

een wissel zonder regres te negotiaren tegen afgifte van de documenten die

de importeur-opdrachtgever specificeert.

Tussen 1900 en 1914 nam het gebruik van het documentair krediet toe, waar-

bij vooral  Londen een uiterst belangrijke rol speelde :  Londense banken

openden documentaire kredieten voor verrichtingen waarbij zowel de impor-

teur  als  de  exporteur in derde landen  gevestigd  waren  (zgn.  transit

credits).   Ingevolge de eerste wereldoorlog waren de internationale rela-

t es verbroken, met als gevolg dat achteraf nog m&*r met documenta're kre-

dieten in de internationale handel gewerkt werd dan voordien.
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Weliswaar onderbrak de tweede wereldoorlog deze ontwikkeling, maar later

nam deze activiteit des te meer toe, daar de omvang van de internationale

handel sterk aangroeide. Eerst liep het gebruik ervan voor de handel bin-

nen West-Europa terug,  doch ingevolge de moeilijke economische omstan-

digheden steeg het aantal documentaire kredieten opnieuw tijdens de laatste

jaren.

Benevens  bij  voormelde  gewone  exportverrichtingen  van  kortlopende  of

middellange duur, waarbij ze normaal op het gehele bedrag betrekking heb-

ben, worden sinds een twintigtal jaren worden ook documentaire kredieten

gebruikt bij de (middel)lange exportkredieten (voor de betaling van de 10 %

bij de levering; cfr. supra nr. 301); overigens kunnen documentaire kre-

dieten, door buitenlandse banken terzake geopend en door Belgische banken

geconfirmeerd, door deze laatste verzekerd worden bij de N.D.D.

De laatste jaren groeiden de bedragen van de documentaire kredieten soms zo

sterk, dat ze consortiaal verleend en geconfirmeerd worden.

Thans worden bijna alle documentaire kredieten geopend door een bank van

het importland ten gunste van de exporteur, ofschoon er nog wel via Londen

en New York tot stand komen.

1.2. Ontstaan en ontwikkeling van de "uniforme regelen en usances"

365. De techniek van het documentair krediet vereist een recht met sterke

tendens naar internationale aanmaking, daar hierbij bijna steeds subjecten

uit verschillende landen met elkaar in contact komen. Om dit te bereiken,

werden de bestaande gebruiken gecodifi ceerd, doch tevens werd gepoogd ze te

uniformeren. Dit leidde tot de Uniforme Regels en Usances met betrekking

tot Documentaire Kredieten  (Uniform Customs and Practice for Documentary

Credits), afgekort U.C.P.  Ze werden opgesteld door de Internationale Kamer

van Koophandel te Parijs. In het begin ging het om een louter private

codificatie.

Het eerste project terzake dateert van 1929; een herwerkte tekst werd in

1933 als eerste officiale versie (Regels van Wenen) door de bankgemeenschap

van de meeste landen, met uitzondering van de Engelse banken, aanvaard.

De teksten werden nog aangepast in 1951 (Regels van Lissabon), vooral onder

inspiratie van de Noordamerikaanse banken.

De volgende aanpassing was de herziening 1962, waarin in belangrijke mate

rekening werd gehouden met de London practice, waarmee tegemoetgekomen werd

aan de Engelse banken, die toen de U.C.P. aanvaardden.
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Dan volgde de herziening 1974, waarbij de veranderingen betrekking hadden

op het containervervoer en het daaruit voortvloeiend gecombineerd vervoer.

De laatste herziening is deze van 1983  :  ze houdt eveneens verband met

transporttechnologische  ontwikkelingen  van  container-  en  gecombineerd

vervoer (gepaard gaande met een verminderd belang van de ocean bill of

lading : het vervoer port to port werd meer een vervoer porte & porte),

doch bovendien met de stand-by letters of credit, de gebruikte documenten

(aangepast aan de huidige communicatietechniek)  en de regeling van het

documentair krediet met uitgestelde betaling. Duidelijk werd bovendien

bepaald dat  de importeur instaat voor alle onduidelijkheden die

voortspruiten uit de onnauwkeurigheden van de instructies die aan de banken

werden gegeven.

Wat de stand-by letters of credit betreft, dient opgemerkt te worden dat

het hierbij gaat om een Amerikaanse variant op de Europese bankgarantie. De

Amerikaanse rechtspraak (New-York Court of appeals, 1857) oordeelde dat de

banken  zich geen borg mochten  stellen voor de verbintenissen van  hun

clidnten want dan zouden ze zich moeien in de relaties tussen hun client en

diens schuldeiser.  Dit verbod gold niet voor de (autonome) bankverbintenis

van het onherroepelijk documentair krediet : door de stand-by letters of

credit kon op die manier het bovenvermeld verbod omzeild worden; door de

opneming ervan in de U.C.P. kon hun gebruik verspreid worden, zelfs in

Japan en in Europa. (Er bestaan nog geen "uniforme regelen" voor de bank-

garanties op eerste verzoek ...).

De huidige U.C.P. traden in werking op 1.10.84 en worden thans officieel

aanvaard door alle belangrijke landen ter wereld, met uitzondering van de

Volksrepubliek China,  Birma en Noord-Korea. Bepaalde banken van deze

laatste landen passen ze niettemin toe.

Sinds 1963 is de authentieke tekst van de U.C.P. in het Engels opgesteld.

De officieuse vertaling in het Nederlands (afkorting U.R.U.) kwam tot stand

door samenwerking tussen de Belgische Vereniging der Banken te Brussel en

de Nederlandse Vereniging van Deviezenbanken te Amsterdam.
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1.3. Aard van het recht

366. Zeer weinig landen hebben het documentair krediet in hun wetgeving ge-

reglementeerd. Vrij algemeen wordt verwezen naar de U.R.U. : deze behoren

tot aanvullend recht, daar de partijen niet gedwongen zijn deze regels te

aanvaarden en eigen regels voor hun verrichtingen kunnen vastleggen.

Ze gelijken op het typecontract, dat van toepassing is voor zover de par-

tijen in hun contract geen hiermee strijdige clausules opnemen. Daar de

partijen er gewoonlijk naar verwijzen, wordt het gezag ervan vergroot.

De U.C.P. berusten weliswaar voor een groot deel op een codificatie van

gewoonten, doch wegens de relatief snelle wijzigingen die ze ondergingen,

moet dat aspect gerelativeerd worden. De Verenigde Naties ("United Nations

Commission on International Trade Law (UNCITRAL)" en "United Nations

Conference on Trade and Development (UNCTAD)") beschouwen ze als handets-

gebruik; in de meeste landen gelden ze thans als algemene verkoopvoorwaar

den  :  ze  maken  deel  uit  van de overeenkomst,  ook  al  zouden  ze niet

uitdrukkelijk daarin opgenomen zijn. In bepaalde landen hebben ze zelfs

kracht van gewoonterecht, m.a.w. ze gelden als rechtsregels, zelfs indien

de partijen niet eens van hun bestaan afweten.

Weliswaar heffen de U.R.U. de regelen van het burgerlijk en handelsrecht

niet op, maar ze worden - in Frankrijk - op hetzelfde peil gesteld (cfr.

Arr. Cass.  fr.  com.  -  14.10.81  - met noot L.  Martin - Banque 82,  pp.

524-526). In Nederland moet nog uitdrukkelijk naar de U.R.U. verwezen wor-

den,  daar  de  Hoge  Raad  ze  (nog  ?)  niet  stilzwijgend  aanvaardt  (cfr.

Van Delden - "Bankrecht"  nr.  977,  met  verwijzingen  naar  de  betrokken

arresten).

De eerste zes artikelen van de U.R.U. omvatten terzake algemene regelen en

definities.

1.4. Betekenis van de documenten

367.  Overeenkomstig art.  4 U.R.U.  gaat het om documenten en niet om

goederen, diensten of andere prestaties waarnaar de documenten kunnen ver-

wijzen.

De bank is dus alleen verplicht haar verbintenis uit te voeren wanneer haar

documenten worden aangeboden die uiterlijk conform zijn aan de bepalingen

van het documentair krediet : eenvoudige en preciese bewoordingen bij de

kredietopening vermijden verwarring terzake.

De banken dragen een grote verantwoordelijkheid inzake de controle van d
e
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documenten; ze dient te gebeuren met redelijke zorg. (art. 15 U.R.U.).  De

bank moet zich vergewissen van de uiterlijke overeenstemming met de voor-

waarden van het krediet; dit slaat op de geldigheidstermijn, het type docu-

menten en daarvan het gevraagde aantal, hun onderlinge overeenstemming, de

vereiste  aanduidingen  inzake  kwantiteit,  eenheids- en globale  prijs,

uiterlijke  toestand  der  goederen,  type  cognossement,  voorwaarden  van

bevrachting, inscheping en vervoer, de haven van verzending en aankomst, de

verpakking, de omvang van de verzekering, de betaling van de vracht en van

de verzekeringspremie, de oorsprong van de goederen, enz. De extrinsieke

conformiteit volstaat : de intrinsieke conformiteit wordt niet vereist.

Daar de bank de goederen niet moet controleren en evenmin moet nagaan of de

vermeldingen in de documenten juist zijn, blijft er dus een zekere marge

van onzekerheid voor de importeur.

Principieel moeten de documenten volledig overeenstemmen met de bepalingen

van het documentair kredietadvies (eis van de strict compliance). De kre-

dietopenende bank beschikt voor het onderzoek inzake de conformiteit van

deze documenten en voor de beslissing over een redel ijke tijd (art.  16c

U.R.U.).

De kredietopenende bank mag niet-conforme documenten weigeren, zelfs indien

ze reeds vroeger documenten met soortgelijke onregelmatigheden had aanvaard

(Arr. Cass. fr. com. - 24.11.87 met noot J.L. Rives-Lange - Banque 88, p.

361).

1.5. Aard van het documentair krediet

1.5.1. Basisschema van de juridische relatie

368. Het gaat bij het documentair krediet principieel om een drie-partijen-

verrichting, (cfr. basisschema sub 1.7.).

Dit basisschema wordt meestal verruimd, daar benevens de kredietopenende

bank meestal nog een andere bank tussenkomt, soms meer dan 66n bank (cfr.

infra sub 1.8.).

Onder het documentair krediet bestaat er een rechtsband tussen de bank en

de opdrachtgever,  alsmede tussen de bank en de kredietbegunstigde, maar

niet tussen de opdrachtgever en de kredietbegunstigde.



279

1.5.2. Documentaire kredietopening

369. Bij de documentaire kredietopening gaat de bank een autonome verbinte-

n:s aan, waarvan de uitvoering niet gebonden is aan het al dan nfet in.

gebreke blijven van de kredietnemer, zodat er een dichotomie bestaat tussen

de verplichtingen van de opdrachtgever-importeur en deze van de kredietope-

nende bank.

De eerste twee relaties (commerci le relatie en kredietopening) vormen de

economische grordslag van de --euwe autonome relatie, namelilk de bankver

bintenis die er 64: resulteert.

Met c-eiren va. eer nieuwe rechtsband tusse- de kred etopenende en even-

tuee:  conf#-merende bank en de begunstigde var het documentair trediet

betekert gee, schuIdvernieu#ing van het bas-scortract door vera-de- -9 var

schuldenaa.r, want de importeur blijft verder gebonden tot betal<ng van de

koopp--Ls  :  fndie- bet docume ta- kred:et zou verstreken zijn,  zos de

expcrte#- tech nog de -mporteur k.-re- aarspreke- cp 5-2-d van de commer-

C.*le relat-e.

Overigens moet er tus:en de kred-etopenende, resp. de confirmerende bank en

de begunstigde geer :c.·tract bestaa-, wa:-t het gaat om een bankverbfrte--s
Asa-» - :t eer ee*.--4-d*ge verb-rtenisschepperte -ech:shande" s van de bank

voortvloe't.   (Zoals b'j de bankgarantie (cfr. Rr. 2-0) oorde'en bepaa'de

juristen  dat  het  hier  gaat  om ee. aanbod,  dat stf:zwl 3:eze  €co-  de

begunstigle wcrit geaccepteerd ook Mfinssers 4. het de r-. 210 ve----

melde publikatie op p. 40).

re zieuve 22-Yve-b--te-fs ve-tocnt - zoals over'gens :rk de ba-kia-artle -

een abst-act karakter en wel vanuit twee gezich:spunte-
'. te" Everst22- va- de commercible relf:tic waarb-1 e-e-z4jds het kred.et

slechts  real-seerbaar  -s  nd'en de e- -
seste'de voor·vaarde- vervu'd

.'jz, doch de bank anderzijds gee- excep:fes  't het bas sccrtract kan

--reepen om 'ear verb-te--9  --et  -2 te komer;dc 1-pc-te.- dfe zich

geschaad voe't,  kan een gedfng  nspa--e- vocr de -echtba-k teger de
e.-0..„ .. -==- E-.-:AdelE ge'dt de  euze perst betclen. dan praten.-   I.V. I- - · --.

2. ter  eve-st:an  va-  de  kredietopening  :  de bankverbinter's ka-  --et

--setrckken #c-ie- 2-d.t de k-ed:ets-en:rg verleend aan de -mic-teur.

ve-broken zo- 2-3-.

A-t. 3 ver fe U.R.V. bevest:st izt abstract ka-agter van dle verb'-te-45;

a'lee- ke-ne:fjk bed-og c= ke--el'jk misbruik wan dat affwakke- (cf-. sub

8).
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1.5.3. Rot van het documentair krediet

370. Het documentair krediet is in de eerste plaats een betalingsinstrument

hetzij contant, hetzij op termijn.  De betalingsverplichting van de bank is

overigens absoluut : onverzoenbaar met het documentair krediet zijn clausu-

les als : We do not hold ourselves responsible if the acceptance (by the

buyer) remains unpaid at maturity.

Bij de clausule 0/A kan het tevens een financieringsinstrument worden; ook

bij D/P met uitgestelde betaling kan een financiering uitgewerkt worden ten

behoeve van de begunstigde exporteur.

De aangewezen bank moet zich strikt aan de instructies houden; indien ze op

eigen initiatief voorschotten verleent, dan geeft ze deze los van het docu-

mentair krediet en op haar eigen risico. (Indien ze het zou doen met de

uitdrukkelijke toestemming van de kredietopenende bank, zou dit een veran-

dering van het documentair krediet betekenen.)

Spijts haar opneming in de U.C.P. is de standby letter of credit geen docu-

mentair krediet; ze is wel een waarborginstrument; men noemt ze ook clean

letter of credit in tegenstelling tot de documentary letter of credit.

1.5.4. Documentair krediet en andere kredietvormen

371. De betalingsmodaliteiten D/A bepalen :

- hetzij een bankaccept ten gunste van de exporteur (bij uitzondering van

de door hem aangeduide persoon), die de begunstigde is van het documen-

tair krediet en acceptbegunstigde wordt van het bankaccept;

- hetzij een handelsaccept op de koper, waarvan de betaling gewaarborgd

wordt door de kredietopenende, eventueel ook nog door de confirmerende

bank.

Ingeval van de betalingsmodaliteit D/P kan het documentair krediet voor de

opdrachtgever, die contant moet betalen, de grondslag vormen voor een ander

krediet : een warrant-ceelkrediet, een importacceptkrediet, een kaskrediet.

Zoals reeds (sub 1.1.) werd gezegd, kan het documentair krediet ook in een

andere kredietvorm ingebouwd worden, namelijk in het (middel)lang export-

krediet (voor de betaling van het bij levering contant te betalen bedrag :

de 10 %).

Bepaalde varianten op het documentair krediet breiden dit krediet uit (in

de tijd of in de ruimte) : het overdraagbaar krediet, het tegenkrediet, het

red clause-krediet, cessie van provenu (cfr. sub 6).
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1.6. Deelnemende partijen bij het documentair krediet

372. Bij het documentair krediet treden drie, vier of zelfs meer partijen

OP :

1. de importeur - opdrachtgever (importateur - donneur d'ordre; Importeur-

Auftraggeber; importer-applicant);

2. de kredietopenende bank (banque amettrice, banque aparitrice; Akkredi-

tivbank; issuing bank);

3. de exporteur - kredietbegunstigde (exportateur - b6n6ficiaire; Exporteur

-Akkreditivbegunstiger; exporter - beneficiary);

4. de adviserende bank (banque notificatrice; Advisierungsbank;  advising

bank), die de begunstigde adviseert en die al dan niet een bijkomende

verbintenis (namelijk inzake confirmatie) aangaat : in dit laatste geval

wordt ze de confirmerende bank (banque confirmatrice; bestatigende Bank;

confirming bank); deze laatste partij bestaat niet bij het rechtstreeks

krediet (cfr. 4.2.1.).

5. De  remitterende  bank  (banque  remettante;  Einreichersbank;  remitting

bank), die de documenten afgeeft aan de kredietopenende bank; meestal is

het dezelfde bank als de adviserende bank of de confirmerende bank.

Het aantal partijen kan hoger liggen indien nog een andere bank (aangewezen

bank) eventueel in een derde land moet tussenkomen voor de betaling (paying

bank), de acceptatie (accepting bank) of de negotiatie (negotiating bank);

of nog indien een andere bank (remboursbank) erbij moet komen voor het

bezorgen van de dekking aan de aangewezen bank.

1.7. Gebeurlijke tussenkomst van internationale instellingen

373.  Internationale financiale instellingen - met internationale opdracht

(I.B.R.D., I.D.A.) of regionale opdracht (Latijnsamerikaanse, Afrikaanse en

Aziatische ontwikkelingsbanken) - kunnen de export op middellange termijn

uit de industrielanden naar de ontwikkelingslanden vergemakkelijken.

Traditioneel nemen die instellingen deel aan de financiering van bepaalde

specifieke projecten.  Sinds enkele tijd worden ze betrokken bij sectoriele

hulp, m.a.w. hun acties zijn dan niet gebonden aan voormelde projecten. Zo

kunnen ze de betaling of de terugbetaling waarborgen van documentaire kre-

dieten die gebruikt worden voor de financiering van de importen van de

ontlener (gevestigd in een land met een hoog risico, ten aanzien waarvan de

bank van de exporteur geen risico aangaat).
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SCHEMA VOOR DE JURIDISCHE RELATIES VAN HET DOCUMENTAIR KREDIET

M 1  (opdrachtqever) (1)   X (begunstigde)

'    commerciele relatie (1)

(2) (valutaverhouding)

opdracht binnen de

kredietopening (3)

(dekkingsverhouding) documentaire krediet

begunstiging

BM (bank van importeur)

Part i ien

M : importeur/schuldenaar/opdrachtgever

X : exporteur/schuldeiser/begunstigde

BM : bank van de importeur in het importland, kredietopenende bank.

(1) : commerciale relatie tussen de importeur M (opdrachtgever/stipulant)

en de exporteur X (begunstigde), waarbij het commerci6le contract de

documentaire kredietopening door M ten gunste van X voorziet

(valutaverhouding).

(2) : kredietopening tussen de bank BM en de kredietnemer/opdrachtgever M,

waarin M opdracht geeft aan BM het documentair krediet aan X te ope-

nen (dekkingsverhouding).

(3) : documentaire kredietbegunstiging d.w.z. de meestal onherroepelijke

verbintenis van de bank BM (promittent) tegenover de exporteur X,

bedongen in het handelscontract, belichaamd in het kredietadvies; dit

laatste moet alle eventuele specificaties omvatten, die ermee verband

houden en voorkomen in het commerciale contract.
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KLASSIEK SCHEMA VAN ONHERROEPELIJK GEADVISEERD DOCUMENTAIR KREDIET

Imoortland Exportland

<     (1)  koopcontract
M                                         XIii

(2) A (5) goederen               A            A

verzoek om

uitgifte van (10) (4) (6) (7)

het documentair documentenaf- krediet- docu- hono-

kredietadvies gifte en debet advise- menten- rering

van rekening ring afgifte

r
BM        (3) uitqifte van het     ,_ KEM

documentair kredietadvies        

(8) documentenverzending

'-

(9) dekking

Partiien

M : importeur/schuldenaar/opdrachtgever

X : exporteur/schuldeiser/begunstigde

BM : bank van de importeur in het importland, kredietopenende bank

KBM : correspondent-bank van BM in het exportland, aangeduid door BM om te

betalen, te accepteren of te negotiaren.

Verrichti-Dgen

1. kooocontract M - X;

2. verzoek van M (in uitvoering van de koop) aan BM om een documentair

krediet te openen ten gunste van X (met voorwaarden voor opneming);

3. BM stuurt haar kredietadvies aan haar correspondent-bank KBM;

4. KBM adviseert X van het krediet, na verificatie van de kennelijke

echtheid van het kredietadvies;

5. X verstuurt de goederen naar M;

6. X overhandigt de documenten aan KBM die ze verifieert;

7. KBM honoreert op de overeengekomen wijze;

8. KBM zendt documenten naar BM;

9. BM dekt KBM;

10. BM overhandigt documenten aan M en debiteert zijn rekening
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De regeling berust op twee pijlers :

1° Een lening (loan agreement), afgesloten  tussen  een  lenend  land

(Ministerie  van  Financian,  centrale  bank  of  zelfs  een  staatsborg

genietende particuliere  onderneming)  en de  internationale financiele

instelling. De overeenkomst bepaalt de vereiste voorwaarden om in het

genot ervan te komen. De centrale bank van het betrokken land geeft haar

commerciale  banken  (opening  banks)  de  toelating  om  overeenstemmende

documentaire kredieten te openen.

2° Een garantie van betaling en van terugbetating, verleend door de inter-

nationale financiale  instelling aan de remitterende bank  (hier nego

tiating bank),  die het krediet adviseert of confirmeert. Ze slaat

uiteraard op een welbepaalde kredietopening, zodat het documentair kre-

diet er nadrukkelijk naar verwijst. Indien de garantie crherroepel-jk

is, dan is ze uiteraard het grootst.

Daar de kredietopenende bank "gedek:" is door de internationale 4nste114 ps,

wordt dit krediet enigszins als een "pseudo" documentair kred.et bescho-wd.

Niettemin loopt de betrokken bank toch het risico van financiale lasten,

zoals het wisselkoersrisico tussen de ontvangen garantie en het verleend

krediet, de intrestkosten tijdens de terugbetalingstermijn. Ze moet z-ch

overigens strikt aan de voorwaarden van de garantie houden (of een afw-j-

king ervan aanvragen).

(Beschouw'-gen ontleend aan P. Jasinki - Les cradits documerta:res dont le

paiement ou  'e  remboursement  est  assur* par des  organismes  financie-s

internationaux - Banque 87, pp. 444-446.)

2. DE POSITIES VAN DE VERKOPER EN DE KOPER

374. Het documentair krediet overb-ugt de kloof tussen de belangen - voo-a'

inzake risico's - van de exported- en die van de importeur.

2.1. Positie van de exporteur

375. Ce exporteur heeft zekerhe:d van betaling indien hij zich houdt aan de

bepal-nge- van het kredietadvies; eigenlfjk gerfet hij de grootste vocr-

delen,  daa- h-j normaal  de grootste ris'co's draast;  de kredietcpene-de

bark - en eventueel nog een andere bank, meesta' geves:-gd €n het e.po-t-

3and - stelt hierbij haar kredietwaard:gheid in de plaats va- deze ve- de

imic-te.- 'nzake het --sico.
Hierb4j d er: onderscheid gemaakt tussen de contante verkoop en de verknop
op  terri 3..
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2.1.1. Contante verkoop

De exporteur is zeker dat hij betaald zal worden op het ogenblik dat hij

aan de vereisten van het documentair krediet voldoet bij contante verkoop

(sight payment credit). Hij krijgt bovendien zijn geld vlugger dan zonder

documentair krediet, vooral wanneer het krediet in zijn eigen land betaal-

baar gesteld is;  wanneer bovendien het koopcontract in vreemde valuta's

opgemaakt is, worden de wisselkoers-, conversie- en transferrisico's in de

tijd beperkt. Het transferrisico is slechts volledig uitgeschakeld indien

het krediet bruikbaar is in het exportland en geconfirmeerd is.

Het privaat insolvententierisico en het resiliatierisico op de koper worden

uitgeschakeld bij een onherroepelijk documentair krediet.

2.1.2. Verkoop op termijn

De exporteur die aan de vereisten van het documentair krediet voldoet doch

normaal maar op termijn betaald wordt, kan zich contante middelen verschaf-

fen door :

- trekken en verdisconteren van een bankaccept bij het type D/A bankaccept

(usance credit),

- trekken en verdisconteren van een handelswissel bij het type D/A handels-

accept (usance credit),

- voorschotten bij deferred payment credit (cfr.sub nr. 6.1.2.).

2.2. Positie van de importeur

376. De importeur, die op internationaal vlak in een zwakke positie staat

tegenover de exporteur, kan voordeliger voorwaarden verkrijgen dank zij een

documentair krediet, waarbij de standing van de bank zijn geringere kre-

dietwaardigheid vervangt;  dit documentair krediet kan zelfs achteraf als

basis voor een verdere kredietverlening dienen. Het is de bedoeling van de

importelir slechts te betalen - of door acceptatie beloven te betalen -

tegen ontvangst van de bestelde goederen; nochtans houdt het documentair

krediet in dat hij betaalt of door acceptatie zich verbindt te betalen v66r

hij de goederen in handen heeft. Deze toegeving wordt echter afgezwakt

door de beperking van de duur en de nauwkeurige bepaling van de afle-

veringsvoorwaarden.



286

Om enige zekerheid te hebben dat de goederen van de vereiste kwaliteit zijn

en zelfs dat ze bestaan (men denke aan valse documenten !), kan hij bepalen

dat met de documenten ook inspectiecertificaten  (uit te geven door een

onafhankelijk organisme)  moeten aangeboden worden. Weliswaar geeft het

onherroepelijk  documentair  krediet  aan  de  importeur  de  zekerheid  de

goederen te ontvangen onder de voorwaarden, d.i. tegen de documenten die

bepaald zijn in het kredietadvies, maar het gevaar bestaat dat de door hem

bestelde goederen - vooral in het geval van grondstoffen met sterk fluc-

tuerende prijzen - niet zouden geleverd worden. Daarom wordt in het docu-

mentair krediet soms een performance  bond  (cfr.  nr.  352)  geYntegreerd

(bijvoorbeeld van 25 %  van de waarde der te leveren goederen), die meestal

afgeleverd wordt door een bank in het importland, maar tegengewaarborgd

door de bank van de exporteur : het kredietadvies bepaalt dan dat het docu-

mentair krediet pas in werking treedt nadat die garantie gesteld is.

3. BEPALING EN OPZET VAN HET DOCUMENTAIR KREDIET

3.1. Bepaling

377. Een documentair krediet (crddit documentaire; Akkreditivkredit; docu-

mentary credit)  is  een  kredietvorm,  bijna  uitsluitend  gebruikt  in  de

internationale handel, waarbij een bank - in opdracht en voor rekening van

de importeur - zich vast verbindt, met een beperking van duur en van bedrag

en tegen overhandiging van nauwkeurig aangeduide en op een welbepaalde par-

tij goederen betrekking hebbende documenten (meestal inzake koop, verzen-

ding en verzekering), naar gelang van de kredietbepalingen

- te betaten op zicht of op termijn aan de kredietbegunstigde (het kan ook

aan zijn order);

- wissels te accepteren:

- zich aansprakelijk te stellen voor hun acceptering en betaling op de ver-

valdag indien het krediet acceptering voorschrijft van wissels getrokken

op de opdrachtgever van het krediet, m.a.w. op de importeur; het kan ook

op een andere betrokkene, aangeduid door die importeur in het kredietad-

vies;

- zonder regres (op trekkers en/of op bona-fide houders) zicht- of termijn-

wissels  te  betaten  die  door  de  begunstigde  warden  getrokken  op  de

opdrachtgever - het kan ook op iedere andere betrokkene, aangeduid door

die importeur in  het  kredietadvies  behalve  op  de  kredietopenende
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bank - of te zorgen voor aankoop/negotiuring door een andere bank, indien

het krediet aankoop/negotiaring voorschrijft.

Men vindt deze elementen terug in art. 10a U.R.U.; cfr. sub 6.

Deze verbintenis wordt door de kredietopenende bank medegedeeld door middel

van een documentair kredietadvies aan de begunstigde van het documentair

krediet.

3.2. Bankrisico en fondsdekking

378. Bij het documentair krediet verleent de bank een handtekeningkrediet

aan de kredietnemer. Hierbij kan ze een zekerheid eisen, die kan bestaan

in  een volledige of  gedeeltelijke  fondsdekking  (Fr. provision). Naar

gelang de omvang ervan, is haar risico beperkt of belangrijk : in het alge-

meen wordt het documentair krediet beschouwd als een krediet van

tweederangsrisico - zij het ook met verschillende nuances -, behalve bij de

betalingsmodaliteit D/P deferred payment, waar het een eersterangsrisico

heeft (cfr. 6.1.2.).

Bij volledige fondsdekking bestaat de bijdrage van de bank hoofdzakelijk in

logistieke steun; bij het ontbreken van fondsdekking kan de kredietopenende

bank instaan voor de volledige financiering van de verrichting, d.w.z. tot

betaling door de importeur tegen de documenten en zelfs tot na de aankomst

van de goederen ter bestemming.

De correspondent-bank die betaalt aan de exporteur, zal zich zelf betalen

via het debet van de rekening der kredietopenende bank bij haar of bij een

derde bank (genaamd remboursbank).

De importeur-opdrachtgever kan de fondsdekking in rekening - als geindivi

ditaliseer·de fondsen, gescheiden van   de rekening-courant van   de

opdrachtgever -  bezorgen aan de kredietopenende bank, die deze definitief

verwerft - ten:ij de verrichting niet zou doorgaan -, zodat ze tegen een

faillissement van de opdrachtgever gedekt is.

3.2.1. Gedekt krediet

Wanneer het krediet bij zijn opening volledig door een fonds gedekt is,

beperkt de bank haar kredietrisico op de opdrachtgever en hoeft ze geen

geld dech alleen haar handtekening te lenen. Eventueel dient het fonds

aangepast te worden indien de dekking in nationale valuta gebeurde en de
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verbintenis in deviezen gesteld is.

De kredietopenende bank verplicht zich ertoe te betalen of de buitenlandse

exporteur te doen betalen onder welomschreven voorwaarden tegen afgifte van

door haar te verifi6ren documenten. Ze doet hierbij meestal een beroep op

een bank in het buitenland; ze is tegenover de kredietnemer aansprakelijk

voor  de aanwending van het fonds.

iL

3.2.2. Niet of gedeeltelijk gedekt krediet

Wanneer het krediet bij zijn opening niet of slechts gedeeltelijk door een

fonds gedekt is, dan zijn er diverse mogelijkheden.

- De importeur moet zijn bank betalen zodra de exporteur betaald wordt.

Aldus moet de importeur betalen v66r de aankomst van de goederen en

meestal ook zelfs v66r de ontvangst van de documenten : de kredietope-

nende bank, die betaalde of deed betalen, verleent hem dus een krediet

gedurende die (korte) periode en draagt het risico van insolventie of

kwade wil van de importeur,daar hij normaal slechts moet betalen wanneer

hij beschikt over het bewijs van de betaling door de bank.

- De importeur moet zijn bank slechts betalen bij de ontvangst van de docu-

menten. De kredietopenende bank, die de exporteur betaalde - meestal

d.m.v. een correspondent-bank -, financiert dus de briefwisselingstermijn

en draagt voornoemde risico's.

- De importeur moet zijn bank eerst betalen bij aankomst van de goederen.

De kredietopenende bank financiert dus een langere periode vooral bij een

overzeezending van een afgelegen land. Inmiddels loopt de bank reeds

voornoemde risico's, maar ze kan deze beperken door als zekerheid voor

haar uitgaven de documenten te behouden die aan haar order (of aan order

plus  blanco endossement) opgemaakt zijn  en  die  een  retentierecht

inhouden.

- De importeur krijgt van zijn bank dikwijls een financiering die verder

reikt dan de aankomst van de goederen. Hierbij is het documentair pand

verdwenen wanneer de kapitein van het transporterend schip het cognosse-

ment ontvangt tegen afgifte van de goederen. De risico's voor de bank

zijn nog groter dan in bovenvermelde gevallen.  Voor zover ze de goederen

zonder onderbreking in haar bezit behoudt - of in het bezit van een door

beide  partijen aangeduide derde  -  kan  ze  deze  in  pand  houden  als

zekerheid. De bank staat dan eventueel een andere kredietvorm toe dan het

documentair krediet, hetzij mits afgifte van een leveringsbewijs, hetzij
blanco.
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(Bovenvermelde beschouwingen  inzake  het  bankrisico en de fondsbezorging

zijn geinspireerd op Boudinot - Pratique du crddit documentaire, pp 27 -29,

Paris, 1979).

3.2.3. Banktechnische maatregelen bij de fondsbezorging

Wanneer de bank de verlening van het documentair krediet afhankelijk stelt

van een voorafgaande - gehele of gedeeltelijke - fondsdekking, dan wenst de

bank zich hierdoor een onbetwistbare zekerheid te verschaffen.

Daarbij moet de bank het fonds vrijwaren

- tegen een terugvordering van de curator van het gebeurlijk faillissement

van de opdrachtgever,

- tegen een beslag van een schuldeiser van de opdrachtgever.

De boeking van het fonds gebeurt op een interne rekening eigen aan de bank;

die rekening wordt geopend onder een algemene rubriek zonder vermelding van

de naam van de cliant (om iedere verwarring met zijn gewone rekening te

voorkomen).

Normaal wordt op het fondsbedrag geen rente betaald, maar soms gebeurt dit

wel om concurrentible redenen (namelijk wanneer buitenlandse banken de uit-

voering van hun documentaire kredieten toevertrouwen aan een terzake gespe-

ciali seerde bank); die rente wordt dan op de interne rekening geboekt.

Gewoonlijk wordt geen staat van de fondsbezorging aan de opdrachtgever

verstuurd; maar indien deze laatste erom vraagt, dan krijgt hij wel een

dergelijke staat maar zonder vermelding van zijn naam en van het reke-

ningnummer.

Op de vervaldag van de niet-aangewende of gedeeltelijk aangewende documen-

taire kredieten wordt de fondsbezorging - of het saldo ervar - ambtshalve

aan de cli6nt-opdrachtgever via zijn rekening teruggegeven.

4.  CATEGORIEEL DOCUMENTAIRE KREDIETEX

4.1. Vormen van kennisgeving van de kredieten

379.  De kredietopenende bank kan,  in opdracht van haar kredietnemer-op-

drachtgever, hetzij rechtstreeks, hetzij via een andere bank, de begunstig-

de informeren dat ze tegenover hem verplichtingen op zich neemt.
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4.1.1. Rechtstreeks

De kredietopenende bank kan de kredietbegunstigde rechtstreeks informeren,

zonder bemiddeling van een andere bank  (straight credit). Deze formule

- nog toegepast door de Angelsaksische landen,  maar minder en minder -

heeft het voordeet voor de importeur dat hij zo de provisiekosten vanwege

een correspondent-bank kan vermijden.

Er zijn echter heel wat nadelen aan deze wijze van kennisgeving verbonden :

- de exporteur kan niet direct de authenticiteit van de handtekeningen,

alsmede de solvabiliteit  (of zelfs het bestaan  !) van de buitenlandse

bank controleren; (hij zou het wel aan zijn bank kunnen vragen).

- het politiek risico, eigen aan het importland,  is niet gedekt voor de

exporteur.

- de exporteur moet de negotijrings- of incassokosten dragen : zijn bank,

die  geen  partij  is  in  het  documentair  krediet  kan  (moet  niet!)  de

(eventuele) wissels, die bij de documenten gevoegd zijn, negotiaren bij

de kredietopenende bank.

4.1.2. Onrechtstreeks

De kredietopenende bank kan ook beroep doen op een correspondent-bank in

het buitenland - meestal, maar niet noodzakelijk in het land van de expor-

teur - opdat deze de begunstigde zou adviseren (geadviseerd krediet) of

eventueel  tegenover hem verplichtingen op zich kan nemen  (geconfirmeerd

krediet).

4.2. Omvang van de bankverbintenis(sen)

380. Naar gelang de omvang van de verbintenissen kunnen verschillende cate-

goriedn onderscheiden worden.  U.R.U. art. 78 bepaalt overigens dat de kre-

dieten herroepelijk en onherroepelijk kunnen zijn;  indien een dergelijke

vermelding ontbreekt,  dan wordt  het krediet als herroepelijk beschouwd

(U.R.U. art. 7c).  In de praktijk zijn herroepelijke documentaire kredieten

zeldzaam geworden.
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4.2.1. Herroepetijk documentair krediet

381. Bij het herroepelijk documentair krediet - cradit documentaire ravo-

cable; widerrufliches Akkreditiv; revocable documentary credit - kan zowel

de kredietopenende bank als de importeur op i eder ogenblik het krediet

intrekken of wijzigen.

Is dit krediet bij een andere bank opengesteld, dan geldt de intrekking of

wijziging slechts vanaf het ogenblik dat deze laatste bank het bericht

ervan ontvangt (U.R.U. art. 9).

Voor de importeur biedt dit type het voordeel dat hij het documentair kre-

diet steeds kan herroepen, bijvoorbeeld indien bij splitsbare leveringen de

eerste  leveringen niet overeen zouden stemmen met het koopcontract of

indien de prijzen zouden dalen.

Voor de kredietopenende bank kan een herroeping eveneens interessant zijn,

vooral indien de importeur in een moeilijke financidle positie zou geraken.

Voor de exporteur biedt een - zelfs herroepelijk - documentair krediet het

voordeel van een gemakkelijke en spoedige betaling, doch het resiliatieri-

sico (kwade trouw van de importeur of overheidsmaatregel) blijft bestaan.

Voorbeeld
De Vleeswarenfabriek van Diepenbeek (V.F.D.) koopt vlees van de Argentijnse

exporteur Perez. De  (Belgische)  bank  van  V.F.D.  stelt  -  via  haar

correspondente in Argentinia - een documentair krediet ter beschikking van

Perez, doch zowel V.F.D. als haar Belgische bank kunnen dit documentair

krediet op ieder ogenblik herroepen.

De Belgische bank is hier de kredietopenende bank, de Argentijnse de advi-

serende bank.

1.2.2. Onherroepelijk documcniair krediet

382. Bij het onherroepelijk documentair krediet - cr6dit documentaire irr&-

vocable; unwiderrufliches Akkreditiv; irrevocable documentary credit - gaat

de kredietopenende bank   in opdracht en voor rekening van  de

importeur-opdrachtgever  een  vaste  verbintenis  aan  ten  aanzien  van  de

exporteur-begunstigde (U.R.U. art. 10).
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Het krediet kan slechts gewijzigd worden mits het akkoord van de kredieto-

penende  bank,  (de  confirmerende  bank)  en  de  begunstigde,  wat  aan  de

begunstigde een maximale veiligheid bezorgt. Doch meestal zijn de eventuele

veranderingen van een documentair krediet ten gunste van de kredietbegun-

stigde, zoals   de verlenging van de verzendingsdatum en/of   de

geldigheidstermijn van het documentair krediet, alsmede de verhoging van

het betaalbaar bedrag : in zulk geval volstaan de eenzijdige verklaringen

van de importeur en de kredietopenende (en confirmerende) bank(en) geza-

menlijk.

De importeur heeft het nadeel dat hij het documentair krediet niet meer kan

laten intrekken, zelfs indien het koopcontract nietig of vernietigbaar is,

tenzij  met  instemming  van  de  kredietopenende  (en  de  confirmerende)

bank(en), alsmede de begunstigde.

Bij de onrechtstreekse - veruit de talrijkste - documentaire kredieten

treedt een tweede bank (de adviserende bank) op in de afwikkeling van het

documentair krediet om dit te adviseren - met de daaraan verbonden controle

inzake de kennelijke echtheid van het krediet - en eventueel te confir-

meren.  Ze kan optreden op een directe of op een indirecte wijze.

De directe tussenkomst van de tweede bank gebeurt op grond van het kre-

dietadvies als uitdrukkelijke  of stilzwijgende lasthebber van de

kredietopenende bank. Ze zal hierbij het krediet aan de begunstigde van

een documentair krediet adviseren, het krediet eventueel confirmeren, hem

(contant of op termijn) betalen, of nog een wissel van hem op haar accep-

teren, een handelswissel van hem negotieren bij de kredietopenende bank.

Soms bemiddelt een derde bank :

1. de confirmerende bank kan een andere zijn dan de adviserende : bijv. de

kredietopenende  bank  is  een  Nigeriaanse  bank,  de  adviserende  een

Belgische en de confirmerende een Londense bank;

2. de negotierende bank kan een andere zijn dan de adviserende of confir-

merende bank.

De indirecte tussenkomst gebeurt niet in opdracht van de kredietopenende

bank. Indien een tweede bank toch erbijkomt, doet ze dat voor haar eigen

rekening en op haar eigen verantwoordelijkheid. Ze kan het krediet garan-

deren (cfr. nr. 384) of als remitterende bank realiseren o.a. door nego-

tiatie (met regres op de begunstigde) (cfr. nr. 393-396), door credit onder

gebruikelijk  voorbehoud  van  documenten  betaalbaar  aan  de  kassen  van

kredietopenende bank, door vooruitbetaling van het documentaire krediet met

uitgestelde betaling (cfr. nr. 390).
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Uit dit fundamenteel verschil blijkt dat de banken in de documentaire kre-

dieten kunnen tussenkomen :

- hetzij  voor  rekening  en  als  lasthebber  van  de  kredietopenende bank

- m.a.w.  van de bank van de importeur - voor alle kredieten bij haar

betaalbaar, hetzij contant (D/P), hetzij op termijn (D/A, D/P deferred),

waarbij de betaling dan definitief is;

- hetzij voor rekening van de begunstigde van het documentair krediet

- m.a.w. van de exporteur - voor alle negotiaringen van documenten onder

documentair krediet, betaalbaar bij de kredietopenende bank, en die met

regresmogelijkheid  (credit  onder gebruikelijk voorbehoud)  bij de kre-

dietopenende bank geincasseerd worden.

(De analyse van de directe en indirecte tussenkomsten is geinspireerd door

Ch. Bontoux - Du rdle et de l'intervention des banques dans les opirations

de cr6dit documentaire - Banque 82, pp 1055 - 1060).

4.2.2.1. Onherroppeljjk-geadviseerd documentair krediet

383. De kredietopenende bank kan de kredietbegunstigde via een correspon-

dent-bank of via een filiaal/succursale informeren,  zonder dat de advi-

serende bank hierbij een eigen supplementaire verbintenis voegt : dat is

dan een onherroepelijk geadviseerd documentair krediet (cr§dit documentaire

irr6vocable notifi6; unwiderrufliches unbestatigtes Akkreditiv; irrevocable

unconfirmed documentary credit).

Deze formule biedt het voordeel voor de exporteur dat de adviserende bank

het kredietadvies zal nazien teneinde zekerheid te verstrekken over de ken-

nelijke echtheid van de kredietbegunstiging, o.a. door de verificatie van

de handtekeningen van de kredietopenende bank. (Hierop werd reeds gewezen

supra sub 1.4.). Ze moet dit doen met een redelijke zorg (art. 8 U.R.U.).

De opdrachtgever moet hierbij als vergoeding een adviseringsprovisie beta-

len.

Overeenkomstig de bepalingen van het kredietadvies, kan de adviserende bank

voor  rekening  van  de  kredietopenende  bank  aan  de  kredietbegunstigde-

exporteur betalen, een wissel van hem op haar (bankaccept) accepteren of

een handelswissel negoti6ren.
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Voorbeeld

In bovenvermeld geval adviseert de Argentijnse bank de exporteur Perez dat

de Belgische bank een onherroepelijk documentair krediet geopend heeft.

Het kan overigens gebeuren dat de kredietopenende bank een andere bank dan

de adviserende bank vraagt om te betalen , te accepteren of te negotiaren.

4.2.2.2.  Onherroepel i ik geconf irmeerd_documentaiC-krediet

384. Op verzoek van de kredietopenende bank voegt een tweede bank (meestal

de adviserende bank) haar eigen vaste verbintenis om te betalen, een wissel

te accepteren of een wissel zonder regres te negoti6ren bij deze van de

kredietopenende bank : m.a.w. ze confirmeert deze verbintenis. Dan is er

sprake van een onherroepelijk geconfirmeerd documentair krediet  (cradit

documentaire irr6vocable confirm*; unwiderrufliches bestatigtes Akkreditiv;

confirmed irrevocable documentary credit).

Het onherroepelijk geconfirmeerd documentair krediet biedt aan de exporteur

een zeer grote zekerheid, daar benevens de kredietopenende bank nog een

tweede bank - in het exportland of in een derde land - haar onherroepelijke

verbintenis geeft : alle risico's,  inclusief het politiek risico op het

land van de kredietopenende bank, worden daardoor uitgeschakeld voor de

begunstigde. Het nadeel bestaat er wel in dat de importeur zowel een ope-

ningsprovisie als een confirmatieprovisie  dient te betalen (tenzij anders

bepaald in het krediet). De confirmatieprovisie is uiteraard duurder dan

de adviseringsprovisie.

De confirmerende bank loopt hierbij een risico - de vergoeding ervoor zit

in de confirmatieprovisie  - dat afhangt van de financiale kredietwaar-

digheid van de kredietopenende bank (insolventierisico) en van de econo-

mische en financijle toestand van het land van die bank (politiek risico).

De confirmatie wordt door de adviserende bank gegeven op verzoek of op

machtiging van de kredietopenende bank (art. 1Ob U.R.U.). Indien de bank

die door de kredietopenende bank verzocht wordt of gemachtigd is te confir-

meren, niet bereid is dit te doen, moet ze dit onverwijld aan de kredieto-

penende bank mededelen; behoudens andersluidende instructies van  de

kredietopenende  bank  zal  ze  dan  het  krediet  enkel  adviseren  zonder

toevoeging van haar confirmatie (art. 10c U.R.U.).

Het gebeurt echter dat de begunstigde van het geadviseerd documentair kre-

diet vraagt aan zijn bank haar verbintenis toe te voegen aan deze van de
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(buitenlandse) kredietopenende bank, dus zonder overeenkomstige instructies

van deze laatste. Dan garandeert zijn bank de kredietwaardigheid van de

kredietopenende bank en van het  land van deze kredietopenende bank en

rekent ze hiervoor een verbintenisprovisie aan : wegens het hieraan verbon-

den (meestal) groter risico,  is deze hoger dan de confirmatieprovisie en

dient ze betaald te worden door de begunstigde van het documentair krediet;

overigens worden   de confirmatie-, garantie-, accept- en verbin-

tenisprovisies meer en meer gemoduleerd in functie van het landrisico en

het bankrisico.

Indien bij een geadvi seerd documentair krediet, bruikbaar door acceptatie,

het accept verleend wordt door de adviserende bank - m.a.w.  indien deze

realisatiemogelijkheid van het documentair krediet stoelt op een acceptkre-

diet verleend door de adviserende aan de kredietopenende bank. - bevindt de

begunstigde van het documentair krediet zich na acceptatie in dezelfde

positie als wanneer het documentair krediet geconfirmeerd is.

Foorbeeld

In bovenvermeld geval confirmeert de Argentijnse bank aan Perez de verbin-

tenis van de Belgische bank, m.a.w. ze gaat tegenover Perez dezelfde ver-

bintenis aan als de Belgische bank, wat een bijkomende zekerheid voor Perez

betekent. De Argentijnse bank kan ook het krediet garanderen op aanvraag

(en op kosten) van Perez.

4.2.3. Voorbeeld  inzake de verbintenissen van adviserende. resp. confir-

merende bank (gesitueerd tweede helft van de r ijftiger· jar'en; fic-

tieve namen).

385.  De Egyptische importeur M,  clitint van de Bank van Kairo,  kocht in

Londen van 2 Britse evporteurs : Johns en Smith.

Bij Johns gebeurde dat tegen een onherroepelijk documentair krediet dat hem

door de Bank van Londen geadviseerd werd.

Bij Smith gebeurde dat tegen een onherroepelijk documentair krediet dat hem

door de Bank van Londen geconfirmeerd werd.

Egypte verbrak de diplomatieke en financidle betrekkingen met Groot-Britta-

nia (1956 - Suez-affaire) - en die breuk duurde maanden - op het ogenblik

dat M bij de Bank van Kairo in Egyptisch geld betaalde om het bedrag in

Britse ponden te transfereren.

In het geval Smith betaalde de Bank van Londen de exporteur en moest zelf
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maanden op haar geld wachten ;  in het geval Johns was het de exporteur

zelf, die maanden op zijn geld diende te wachten.

In  feite ging het hierbij om het blokkeren  (freezing)  van de Egyptian

accounts in pond sterling bij de Britse banken door de Britse Schatkist.

Indien de begunstigden twee Belgen zouden zijn geweest was de toestand

identiek geweest.

Vergelijkbaar is het blokkeren door de U.S.A. van dollartegoeden van China

(einde van de jaren veertig) en van Iran (einde van de jaren zeventig).

5. PLAATS VAN BETALING

5.1. Betaling aan de loketten van de remitterende bank

386. De kredieten kunnen betaalbaar gesteld worden aan de loketten van de

remitterende bank, d.i. in het algemeen het land van de exporteur, die de

verantwoordelijkheid draagt van haar zorgvuldig optreden.

5.2. Betaling aan de loketten van de kredietopenende bank

387. De kredieten kunnen betaalbaar gesteld worden aan de loketten van de

kredietopenende bank, d.i. in het algemeen het land van de importeur.  Dit

houdt in dat de betaling in elk geval slechts definitief wordt op het ogen-

blik dat de documenten effectief aan de loketten van de kredietopenende

bank worden aangeboden en conform bevonden worden.

5.3. Betaling aan de loketten van een derde bank

388. De kredieten kunnen betaalbaar gesteld worden bij een derde bank even-

tueel in een derde land (b.v. te Londen). Dit gebeurt echter zelden.



297

6. GEBRUIKSWIJZEN VAN HET DOCUMENTAIR KREDIET

389. Door overhandiging van de in het kredietadvies vereiste documenten,

verwerft de begunstigde van  het  documentair krediet het  recht op een

betaling of op een prestatie van de kredietopenende (eventueel confirmeren-

de) bank; deze prestatie kan bestaan in het verlenen van een (bank)accept,

een verbintenis  in verband met een indirect  (bank)accept,  in een nego-

tibring zonder regres of nog in een uitgestelde betaling.

6.1. Betalingskrediet

390. De betaling kan gebeuren op zicht of op termijn.

6.1.1. Betaling op zicht

Bij betaling op zicht - cr5dit documentaire d vue; Sicht-Akkreditiv; sight

documentary credit - wordt de tegenwaarde van de goederen onmiddellijk uit-

betaald bij de aanbieding van de geaiste conforme documenten bij de bank

die met betaling belast is : dit is meestal de remitterende bank (die advi-

seerde of confirmeerde).

Bij deze betalingsmodaliteit kan een zichtwissel gebruikt worden; het moet

echter niet. Het gebruik van een wissel kan als basis dienen voor een

incassokrediet of een credit onder gebruikelijk voorbehoud,  in het geval

dat het documentair krediet in het importland bruikbaar is gesteld, of nog

voor remboursering indien het krediet betaalbaar is in het exportland.

6.1.2. Uitgestelde betaling

De praktijk van de uitgestelde betaling bij het documentair krediet bestaat

reeds meer dan een halve eeuw, maar ze wordt slechts gereglementeerd door

de huidige U.R.U., waardoor afgestapt wordt van het principe niets voor

niets.

Bij uitgestelde betaling - cradit documentaire d paiement di ffara; Akkredi-

tiv  mit  aufgeschobener Zahlung; deferred payment  documentary credit -

krijgt de kredietbegunstigde geen betaling maar de niet-cambiale vaste ver-

bintenis dat hij na een bepaalde termijn betaald zal worden. De importeur

kan hierdoor de financieringslast in de tijd verschuiven, tenzij de bank

een zekerheid in de vorm van geblokkeerde fondsen eist, maar dan heeft deze
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realisatiewijze weinig zin.

Een krediet, beschikbaar door uitgestelde betaling,  is riskanter dan een

betalingskrediet op zicht - en ook dan een acceptkrediet - daar de documen-

ten, die  de goederen vertegenwoordigen, afgegeven worden aan  de

opdrachtgever-koper en de dekking eerst moet gebeuren voor de vervaldag van

de betalingsverbintenis. (Het economisch risico geldt uiteraard in de

eerste plaats voor de verkoper, maar het kan de bank(en) ook veel  last

bezorgen).

Deze variant biedt geen instrument voor de mobilisering van de schuldvor-

dering door de exporteur; de betalingsverbintenis kan echter de basis van

een voorschot of van een vervroegde betaling vormen.  Bij de aanbieding van

de conforme documenten krijgt de begunstigde een schuldvordering op termijn

op de kredietopenende en eventueel op de confirmerende bank.

In de praktijk wenst de begunstigde dikwijls onmiddettijk over de fondsen

te kunnen beschikken, m.a.w. zonder de eisbaarheidsdatum van de betaling af

te wachten.

Indien op die schuldvordering een voorschot wordt verleend, bestaat het

risico voor de bank van de begunstigde dat

- de begunstigde failliet gaat tussen het verlenen van het voorschot en de

eisbaarheidsdatum van het krediet met uitgestelde betaling;

- derden-beslag  in  haar  handen  tegen  de  begunstigde  gebeurt  door  een

schuldeiser van laatstgenoemde.

Om deze nadelige gevolgen te vermijden,  kan de bank,  in ruil voor haar

voorschot, de schuldvordering in pand nemen die de begunstigde jegens haar

op de kredietopenende bank bezit krachtens haar kredietopening of op de

confirmerende bank krachtens haar confirmatie van dit krediet,

- hetzij door een betekening aan de kredietopenende bank en eventueel de

confirmerende bank van die inpandgeving,

- hetzij door de acceptering door de kredietopenende/confirmerende bank van

een financiale wisselbrief, ten titel van pand door de begunstigde gean-

dosseerd wordt aan zijn bank.

Wanneer de remitterende bank vervroegd betaalt, doet ze dat op eigen risico

en dat valt dus buiten het documentair krediet.  De kredietopenende bank is

slechts gebonden voor zover alle in het kredietadvies gestipuleerde voor-

waarden worden gerespecteerd; bij de betalingsmodaliteit 0/def.P., moet de

remitterende bank zich aan die regel  houden,  zodat zij de verantwoor-

delijkheid draagt van een eventuele vervroegde betaling.  Het probleem ligt

anders  indien de kredietopenende bank haar akkoord voor een vervroegde
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betaling zou gegeven hebben, maar dan zouden hierdoor eigenlijk de realisa-

tiemodaliteiten van het documentair krediet veranderd zijn (in die zin een

arrest van de Cour de Paris dd. 28.5.85 met noot J.L. Rives-Lange - Banque

85, pp. 965-966; die zienswijze werd bevestigd in het (sub 8. besproken)

Frans cassatie-arrest van 7.4.87).

De variant met uitgestelde betaling maakt het mogelijk tussen het ogenblik

van de opneming der documenten en dit van de betaling de overeenstemming

van de goederen met de afgegeven documenten en het basiscontract na te

gaan, wat in de praktijk kan leiden tot verzet tegen betaling in de handen

van de kredietopenende/confirmerende bank. (cfr. infra sub 8.).

6.2. Acceptkrediet

391.  Bij  het  acceptkrediet  -  cradit  documentaire  contre  acceptation;

Akzeptakkreditiv;  documentary  credit  against  acceptation  -  krijgt  de

begunstigde van het documentair krediet ook nog geen betaling maar enkel

een betalingsverbintenis, geldig voor een bepaalde termijn (cfr. art. 10 a

iii).

Dit kan in de vorm van een direct bankaccept, getrokken op de kredietope-

nende bank en is een accept ten gunste van derden. Het is uiteraard

riskanter dan een betalingskrediet op zicht.

Dit bankaccept is zowel een waarborg- als een potentieel financieringsin

strument. De acceptprovisie valt normaal ten laste van de kredietopenende

bank,  die ze doorrekent aan de importeur. Bij het eventuele disconto

vallen normaal de intresten ten laste van de exporteur, ofschoon de par-

tijen anders kunnen overeenkomen;  dit disconto kan ook bij andere dan

bovenvermelde banken gebeuren.

392. De kredietopenende bank kan ook instaan voor de acceptatie van een

wissel op een derde en de betaling ervan op de vervaldag.

Die derde kan zijn :

- een andere bank, nl. de adviserende, de confirmerende of nog een andere

bank (meestal in het exportland) waarbij de kredietopenende bank beschikt

over  een  kredietlijn voor  acceptatie;  hierbij  wordt  dus  normaal  een

(indirect)  bankaccept  op  een van deze banken  getrokken;  dit  laatste

gebeurt zeer dikwijls;

- de  koper opdrachtgmer,  zodat  hier  normaal een (buitenlandse) han-

delswissel wordt gebruikt.
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6.3. Negotiaringskrediet

393. Negotiaring betekent de koop van een wissel door de bank al dan niet

met regres op de overdrager.

Overeenkomstig de U.R.U. echter is de kredietopenende bank verplicht het

negotiaringskrediet dat ze geopend heeft, te betalen zonder regresrecht op

de aanbieder, indien de aangeboden documenten voldoen aan de gestelde voor-

waarden.

Daar in het kader van de documentaire kredieten onder het begrip negotieren

traditioneel verhandelen met regres wordt verstaan, kan de kredietopenende

bank eigenlijk nooit negotiaren. De remitterende bank kon dat daarentegen

wel en ze doet dit zonder of met regres, naar gelang ze al dan niet gecon-

firmeerd heeft.

In de praktijk wordt het begrip negoti€ren uitgebreid tot kredieten waarbij

geen wissels getrokken worden : men zou terzake beter spreken van credi-

teren onder gebruiketijk voorbehoud. Men negotieert  in dat geval  dus

documenten in de ruime zin van het woord. Omwille van de kosten van het

zegelrecht is deze formule interessanter.

Vandaar dat men onder negotieringskrediet sensu largo ieder krediet kan

verstaan dat betaalbaar gesteld is aan de loketten van de kredietopenende

bank, maar dat is geen echt negoti6ringskrediet. Er bestaan verschillende

varianten.

394. Bij het klassiek negotiaringskrediet wordt een wissel getrokken door

de exporteur-begunstigde.

Die wissel is dan een zicht- of een termijnwissel, getrokken

- op de importeur-opdrachtgever, of

- op ieder andere betrokkene, vermeld in het kredietadvies, behalve op de

kredietopenende of de confirmerende bank.

De wissel moet door de kredietopenende bank zonder regres op de trekker (of

op de bona-fide houder) uitbetaald worden (cfr. art. loa IV U.R.U.). Dit

negotiaringskrediet kan ook geadviseerd   of geconfirmeerd worden.

Confirmatie - op verzoek of volgens de machtiging van de kredietopenende

bank - betekent dat de confirmerende bank, mits aan de voorwaarden van het

krediet is voldaan, een vaste verbintenis voegt bij die van de kredietope-

nende bank; de confirmerende bank heeft dan ook geen regres op de trekker

(cfr. art. 1Ob IV U.R.U.).
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Ingeval van disconto van een termijnwissel draagt de exporteur normaal de

discontokosten, ofschoon ook hier anders kan overeengekomen worden.

395. Er is een Angelsaksische variant van het negotiaringskrediet, waarbij

een commercial letter of credit wordt opgesteld door de kredietopenende
bank op naam van de verkoper; ze is op enkele punten verschillend van het

gestandaardiseerd kredietadvies. Het essentidle verschil tussen het docu-

mentair krediet stricto sensu en de commercial  letter of credit bestaat

erin dat dit laatste tegelijkertijd negotium en instrumentum is.

Deze commercial letter of credit wordt door de kredietopenende bank medege-

deeld

- aan de importeur, die hem zelf doorstuurt, of

- aan de exporteur-begunstigde - hetzij rechtstreeks,  (wat het risico van

de kennelijke echtheid inhoudt);

- hetzij via een bank van het exportland.

396.  Door  het  negotiaringskrediet  machtigt  de  kredietopenende  bank  de

exporteur hierbij

- op een andere met name genoemde bank,

- op de importeur,

66n of meer wissels te trekken ten belope van een bepaald bedrag.

Ze waarborgt de betaling van de wissels getrokken op bovenvermelde bank of

op de importeur, indien de bedingen van het documentair krediet nageleefd

worden.

De commercial letter of credit is betaalbaar aan de loketten van de kre-

dietopenende bank. De negotiaring ervan kan tot 66n bank beperkt zijn

(restricted negociable  :  special  letter of credit) of dit kan gebeuren

zonder aanduiding van bank ( freely negociable : general letter of credit).

Hij dient samen met de conforme documenten aan de negotiirende bank afgege-

ven te worden die de begunstigde kan uitbetalen, na verificatie inzake de

conformiteit van de wissel en van de documenten. Dit gebeurt echter onder

gebruiketijk voorbehoud - indien het niet geconfirmeerd is - wat betekent

dat de negotiarende bank op haar betaling kan terugkomen bijvoorbeeld inge-

val van insolventie van de kredietopenende bank en zonder haar regres te

moeten rechtvaardigen.

397. P.S. De commercial letter of c·rellit mag niet verward worden met het

merchant's credit. Bij dit handelaarskrediet gaat het om een rechtstreekse

verbintenis van de koper-importeur tegenover zijn verkoper-exporteur, waar-
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door hij zich verplicht onder bepaalde voorwaarden tegen voorlegging van

bepaalde documenten te betalen of te accepteren.  De kennisgeving of de

doorzending ervan kan wel via de bank van de importeur en een bank in het

exportland gebeuren. Zulk een merchant's credit is dus eigenlijk geen

documentair krediet, want de bank gaat geen verbintenis tot betaling aan;

het wordt niet veel meer gebruikt.

7. BIJZONDERE VARIANTEN VAN HET DOCUMENTAIR KREDIET

7.1. Gedeeltelijke verzendingen

398. Tenzij in het krediet anders bepaald, is dispositie en/of verzending

in gedeelten toegestaan (art. 44a U.R.U.).

Het  is  uiteraard  mogelijk  dat  deze  verzendingen bij gedeetten  binnen

bepaalde termijnen dienen te gebeuren.

Als in het krediet disposities en/of verzendingen in periodieke gedeelten

zijn voorgeschreven en als om het even welk periodiek gedeelte niet binnen

de daarvoor toegestane periode wordt opgenomen of verzonden, houdt het kre-

diet op voor dat periodiek gedeelte en alle volgende periodieke gedeelten

beschikbaar zijn, tenzij in het krediet anders bepaald (art. 45 U.R.U.).

7.2. Overdraagbaar krediet

399. (CrSdit documentaire transf6rable; Obertragbares Akkreditiv; transfe-

rable documentary credit).

Een overdraagbaar krediet is een krediet waaronder de begunstigde het recht

heeft het verzoek te richten tot de bank die aangewezen is betating of

acceptatie te verrichten of tot om het even welke bank die gerechtigd is

negotiatie te verrichten, het krediet in zijn geheet of voor een gedeelte

beschikbaar te stellen ten gunste van 66n of meer andere partijen (tweede

begunstigden) (art. 54a U.R.U.).

De overdraagbaarheid dient uitdrukkelijk bepaald te worden in het krediet-

advies (art. 54b U.R.U.).  Ze kan echter gebeuren t.o.v. 6*n of meer tweede

begunstigde(n), op voorwaarde dat de gedeeltelijke verzendingen niet ver-

boden zijn. Een tweede overdracht is niet toegelaten (art. 54e eerste lid

U.R.U.).
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SCHEMA VAN EEN OVERDRAAGBAAR GECONFIRMEERD DOCUMENTAIR KREDIET

M < (1 ) commerciZle hoofdrelatie*X *(3) commerciele bi ikomende rel ati  ..L.
A

(2a) documentair opdracht tot

opdracht tot kredietad- tweede kre-

opening van visering dietadvise- (4b)

documentair (2c) ring tweede krediet-

krediet (4a) advisering

V                            V
BM opdracht binnen interbancairE  KBM

kredietovereenkomst(2b)

Partiien

M : imoorteur, kredietnemer - oodrachtgever

X : exporteur, eerste begunstigde van het documentair krediet

L : uiteindelijke leverancier, tweede begunstigde van het documentair kre-

diet

(L zou eventueel  in een derde land kunnen gevestigd zijn, zodat er dan

eventueel nog een andere bank zou tussenkomen).

Verrichtinqen

(1) commercidle hoofdrelatie :M-X

(2) oodracht binnen documentaire kredietopening M - BM (28) om documentair

kredietadvies te verlenen en binnen de interbancaire kredieto-

vereenkomst BM - KBM (2b) voor kredietadvisering aan X(2c)

(3) bijkomende commerciale relatie :X-L

(4) opdracht door X aan KBM om op grond van dezelfde 'documentaire kredieto-

Dening (4a) een tweede kredietadvisering aan L (4b) over te maken.

Oomerkinqen :

2b is het documentair krediet 4b is de overdracht ervan
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Bij vergelijking met het vorig punt kan men zeggen dat, indien niets is

bepaald, de transfert en dventail toegelaten is, echter niet de transfert

en cascade.

De mogelijke overdracht ontlast de thesaurie en de kredietlijnen van de ex-

porteur-handelaar - die dikwijls slechts over beperkte fondsen en krediet-

waardigheid  beschikt -  en  biedt  een  zekerheid  aan  de  uiteindelijke

producent der goederen.

Hierbij kan de exporteur-handelaar zijn winstmarges tegenover de producent

geheim houden - maar die geheimhouding is functie van de gevraagde documen-

ten  -,  wat niet het geval  zou zijn  indien hij  zou optreden als diens

lasthebber. De exporteur vervangt hierbij de facturen van de producent

door zijn eigen facturen.  Slechts ingeval de eerste begunstigde in gebreke

zou blijven,  zijn facturen in de plaats te stellen, kunnen de originele

facturen van de producent aan de kredietopenende bank en nadien aan de

importeur-opdrachtgever afgegeven worden.

Een nadeel voor de importeur-opdrachtgever is wel dat hij goederen ontvangt

van een hem onbekend producent, aan wie hij niettemin de betaling toezegt.

Uiteraard moeten de voorwaarden binnen de grenzen van het basiskrediet

blijven : nog wel lager inzake kredietbedrag en aangeduide eenheidsprijzen,

nog wel korter inzake verzendingstermijnen en geldigheidstermijnen,  (art.

54e, tweede lid U.R.U.).

Bij een overdraagbaar documentair krediet kan het dus ook gaan om een bin

nentandse overdracht.

7.3. Tegenkrediet

400. Een onherroepelijk documentair krediet (basiskrediet) ten gunste van

een exporteur kan als zekerheid dienen voor een (al dan niet onherroepe-

lijk) krediet (tegenkrediet) aan zijn leverancier.

Het  tegenkrediet  (contre-credit,  cr&dit  dos-&-dos,  cr&dit  concomitant,

cradit subsidiaire; Gegenakkreditiv, Interakkreditiv, Zweitakkreditiv;

back-to-back credit,  subsidiary credit,  secundary credit,  countervailing

credit) is een nieuw documentair krediet, geopend in opdracht van de kre-

dietbegunstigde  van  het  basis  documentair krediet (master letter  of

credit) : er zijn dus twee kredietadviezen.
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SCHEMA VAN EEN DOCUMENTAIR TEGENKREDIET

M..21 )  commercittle hoofdrelatie  X.*(3) tweede commerciale  relatie*L
opdracht tot A  opdracht tot

opening van opening van

documentair documentair nieuw documentair

krediet kredietad- krediet

(2a) visering (4a) (4b)

(2c) nieuw docu-

mentair kre-

dietadvies

BM

opdracht binnen
interbancairfi-At M

kredietovereenkomst

(2b)

Partiien

M : imoorteur, kredietnemer - oodrachtgever

X : exoorteur, begunstigde van het basis documentair krediet

L : leverancier, begunstigde van het tweede documentair krediet

([  is dikwijls in een derde land gevestigd en dan komt meestal nog een

andere bank tussen).

yerrighting«B

(1) eerste commerci6le relatie :M-X

(2) oodracht binnen het basis documentair krediet M - BM om documentair

kredietadvies te verlenen en binnen de kredietovereenkomst BM - KBM

voor de kredietadvisering aan X

(31 tweede commerciale relat.e :X-1

(4) oodracht binnen een tweede documentaire kredietooening tot een nienwe

kredietadvisering aan L over te maken.

Oomerkinaen

2b is het basis documentair krediet

4b is het documentair tegenkrediet.
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Deze financiale techniek wordt gebruikt wanneer het krediet niet overdraag-

baar is of, wanneer het wel overdraagbaar is, doch niet tegen dezelfde

voorwaarden kan worden overgedragen. Er kan bijvoorbeeld in een verschil-

lende valuta verhandeld zijn.

Bij de opening van het tegenkrediet wordt normaal bedongen dat de goederen

verpand worden t.g.v. de kredietopenende bank van het tegenkrediet. Dit

pand is slechts geldig indien de goederen vertegenwoordigd worden d.m.v.

een verhandelbaar document, nl. een cognossement, aan order van de kre-

dietopenende bank van het tegenkrediet of blanco gerugtekend.

Er zouden wel problemen kunnen optreden wanneer het basis documentair kre-

diet stipuleert dat het cognossement aan order moet Zijn  van  de

kredietopenende  bank  ervan,  of  andere  vervoerdocumenten  eist  dan  het

cognossement.  Bovendien  is  zelfs de  inpandneming van  de  goederen  niet

altijd een afdoend middel om te beletten dat de kredietopenende, confir-

merende of garanderende bank, die aangesproken wordt in het kader van het

documentair krediet,  de  begunstigde betaalt door schuldvergelijking

(uiteraard wanneer de begunstigde debiteur is van de bank in het kader van

een andere commerciale relatie).

Teneinde dit  risico uit  te sluiten,  gebruikt de bank een efficiantere

methode, die erin bestaat direct de verbintenis van de kredietopenende, van

de confirmerende of van de garanderende bank in het kader van het basis

documentair krediet in pand te nemen. Hierbij moet bedacht worden dat het

pand slechts waarde heeft wanneer het basis documentair krediet gereali-

seerd wordt.

De bank die het tegenkrediet verleent, is niet noodzakelijk degene, die het

basiskrediet geopend,  geconfirmeerd of gegarandeerd heeft,  wat gevolgen

heeft voor de wijze van inpandgeving.  Deze gebeurt in Belgia door de bete-

kening per gerechtsdeurwaardersexploot (overeenkomstig art. 1690 B.W.) van

de  verpanding der schuldvordering, die  de  begunstigde  heeft  op  de

confirmerende/garanderende bank ten gevolge van haar confirmatie of garan-

dering vanwege de pandnemer van het basis documentair krediet.

De verpanding geschiedt ten voordele van de (tegenkredietopenende) bank :

- is het basis documentair krediet door haar geopend,  geconfirmeerd of

gegarandeerd, dan laat ze die betekening aan zichzelf gebeuren;

- is het basis documentair krediet door een andere bank geopend of gecon-

firmeerd, dan laat ze die betekening aan die andere bank richten.
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Indien het bedrag van het in pand te nemen krediet onder een bepaalde grens

(in Belgia : tot 4 mio BF) ligt en dit geopend, geconfirmeerd of gegaran-

deerd wordt door de kredietopenende bank van het tegenkrediet, dan gebeurt

die inpandneming d.m.v. een wissel; deze wordt getrokken  door  de

begunstigde van het basis documentair krediet op die bank uit hoofde hetzij

van haar kredietopening, hetzij van haar confirmatie of haar garandering

ervan.

Tussen beide kredieten bestaat er een nauwe economische band; ze hebben

namelijk betrekking op dezelfde handelsverrichting en de opbrengst van het

ene  dient  ter  betaling  van  het  andere,  waarbij  de  tussenpersoon  het

verschil tussen de twee betalingen - verminderd met de extrakosten - als

winst opstrijkt.  Die winst kan eventueel negatief zijn.

In tegenstelling met het overdraagbaar krediet, waarbij dezelfde documenten

- met uitzondering van de factuur - gebruikt worden door de eerste en de

tweede begunstigde(n), zijn hier de meeste documenten voor de twee verrich-

tingen verschillend.

Het tegenkrediet draagt dus zijn eigen risico's.  Weliswaar dient het basis

onherroepelijk documentair krediet als zekerheid doch het kan gebeuren dat

de kredietopenende bank van het tegenkrediet hierbij nog bijkomende voor-

zorgen neemt of bijkomende zekerheid eist.

Het tegenkrediet heeft gemeenschappelijke kenmerken met het overdraagbaar

krediet :

- het kan ook een binnentands krediet zijn,

- het ontlast de thesaurie van de exporteur-handelaar,

- de uiteindelijke leverancier is (normaal) niet gekend door de importeur.

7.4. Documentair krediet met red clause

401. De red clause (clausule, die indertijd met rode inkt werd geschreven

en nu in het rood wordt gedrukt) is een beding waardoor de kredietopenende

bank de remitterende bank machtigt voorschotten (100 % of een lager percen-

tage van de waarde) te geven die afgetrokken moeten worden van de opbrengst

van het documentair krediet, en dit v66r de verscheping van de koopwaar,

d.w.z. v66r het cognossement (plus eventuele andere documenten) aangeboden

wordt.

De financi6le techniek wordt vooral toegepast voor stapelprodukten

(Afrikaans fruit, Amerikaans katoen, Australische  ruwe wol, Indische

huiden, Za'irese koffie) : de inkoopagent van de importeur of de exporteur-
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handelaar moet dikwijls contant betalen.

De red clause of anticipatory credit bestaat in diverse vormen :

a) de  unsecured  red  clause  (of  clean  red  clause),  waarbij  de  bank

voorschotten aan de begunstigde geeft tegen gewoon ontvangstbewijs en

tegen zijn verbintenis de documenten  af te geven binnen  de

geldigheidstermijn van het documentair krediet.
b) de  secured  red  clause  (of  covered  red  clause),  waarbij  de  bank

voorschotten geeft tegen bepaalde zekerheden zoals de afgifte van een

opslagbewijs van de goederen (store credits). Een variant hierop bestaat

bij de Australische wol, waarbij de green clause gebruikt wordten waar-

bij slechts het bewijs van de opslag van de goederen moet bewezen wor-

den, zonder dat de bank ze materieel of virtueel in haar bezit krijgt.

7.5. Revolving documentair krediet

402. Het gewoon documentair krediet is een aflopend krediet, dit ingevolge

zijn gebruik of het verstrijken van de termijn, waarbij eventueel gedeelte-

lijke leveringen kunnen toegestaan worden.

Het documentair krediet kan ook revolving zijn. Er bestaan verschillende

formules : onmiddellijk revolving / revolving na geldigheidsduur;

cumulatief/niet-cumulatief; de tekst van het documentair krediet dient in

ieder geval precies bekeken te worden.

Het wordt vooral gebruikt bij verschillende leveringen, gedaan over tame-

lijk lange tijdspannen ingevolge 66nzelfde krediet.

7.6. Cessie van provenu

403. De begunstigde van het documentair - zelfs niet overdraagbaar - kre-

diet heeft het recht elk provenu waartoe hij onder dit krediet gerechtigd

is of zal worden, te cederen aan een derde (bijv. zijn leverancier).

Hij kan terzake aan zijn bank onherroepelijke instructies geven om dit pro-

venu aan een derde te storten, al of niet tegen de voorlegging van documen-

ten, b.v. sommige voorgeschreven door het documentair krediet : uiteraard

vervallen deze instructies in geval van zijn eventueel faillissement.

Het is mogelijk dat zijn bank over dit bedrag beschikt (door acceptatie of

uitgestelde betaling) bij een andere bank (bijv. de kredietopenende bank).

Er is hierbij geen bankverbintenis zoals bij het overdraagbaar krediet en

het tegenkrediet.
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8. NIET-UITVOERING VAN DE BETALING

404. Principieel mag de opdrachtgever de bank van de begunstigde - hiermee

is gemeend zowel  de kredietopenende,  als de confirmerende of de garan-

derende bank - niet proberen te beletten haar principieel autonome verbin-

tenis verbonden aan het documentair krediet uit te voeren. (cfr. sub 1.3.

reeds vermeld Arr. Cass. fr. com. - 14.10.81).

Dit  is wel  mogelijk  indien het bestaan van de schuldvordering van de

begunstigde betwist wordt (cfr. sub 8.1.) of in beslag genomen wordt (cfr.

sub 8.2.).

Hierbij bestaan er - zoals bij de bankgaranties - twee juridische tech-

nieken om zich tegen de uitbetaling te verzetten : bij voorkeur de proce-

dure in kort geding,  indien het bestaan van de schuldvordering betwist

wordt, en het bewarend derden-beslag, wanneer de schuldvordering in beslag

moet genomen worden.

8.1. Betwisting van het bestaan van de schuldvordering

405. Slechts in zeer uitzonderlijke omstandigheden, die voornamelijk ver-

band houden met bewezen kennelijk bedrog - en dit bedrog betreft dan niet

de goederen maar wel de documenten, het enig relevante voor de houding van

de bank - kan de opdrachtgever of de bank het bestaan van de schuldvor-

dering betwisten en zich tegen de uitbetaling verzetten.

Het  (Frans)  arrest dat het bedrog vaststelt,  heeft tot gevolg dat de

betaling niet mag plaatsvinden, voor zover uiteraard de confirmerende bank

haar verbintenissen uit het documentair krediet nog niet heeft uitgevoerd.

(Arr. Cass. fr. com. - 7.4.87 met noot van J.L. Rives-Lange - Banque 87,

pp. 625-629 en J. Stoufflet - J.P.C. 87, pp. 20828-20830; dit arrest, dat

het arrest van de Cour d'Appel  8 Paris van 30.4.85 zonder motivering

bevestigde,  stootte wel op veel  - vooral  buitenlandse - kritiek;  cfr.

Banque Fin. 87/7, p. 66).

8.2. Derden-beslag op de schuldvordering

406. Bij derden-beslag wordt - in tegenstelling met vorige hypothese - het

bestaan van de schuldvordering niet betwist. Het wordt ingesteld bij de

beslagrechter.

Indien de documenten conform zijn, maar de opdrachtgever van het documen-
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tair krediet bovendien schuldeiser  is van de begunstigde - waarbij de

schuldvordering slaat hetzij op de onderliggende commerciale verrichting,

hetzij op een hiervan losstaande commerci6le verrichting - zal hij geneigd

zijn het bewarend derden-beslag te laten leggen op de schuldvordering die

de begunstigde van het documentair krediet heeft.

Een schuldeiser van de begunstigde - die met het documentair krediet niets

te maken heeft, maar het bestaan ervan kent - kan bewarend derden-beslag

laten leggen in de handen van de kredietopenende bank op de (potentiale)

schuldvordering die de begunstigde van het documentair krediet verwerft,

indien aan de voorwaarden ervan voldaan wordt (cfr. Arr. Cass. fr. com.

5.7.83, met noot L. Martin - Banque 84, pp. 245-247).

De opdrachtgever mag echter geen bewarend derden-beslag laten leggen op de

schuldvordering die hij aan de begunstigde verleende op grond van het des-

betreffende documentair krediet. Dit geldt zelfs indien de gerechtelijke

vordering slaat op een schuldvordering die aan dit documentair krediet

vreemd is : de regel "verrekenen is betalen" kan hier niet toegepast worden

(cfr. Arr. Cass. fr. com. - 8.3.86 met noot van J.L. Rives-Lange -  Banque

86, pp. 610-11); deze stelling is wel in tegenspraak met een Belgisch von-

nis van 18.4.85; cfr. sub 9).

Het bewarend derden-beslag vanwege de opdrachtgever mag de bank principieel

niet weerhouden de verbintenis uit te voeren die ze direct en onvoorwaar-

delijk tegenover de begunstigde heeft aangegaan. (cfr. Arr. Cass. fr. com.

- 7.10.87 - met noot van J.L. Rives-Lange - Banque 88, p. 234). Uiteraard

kan de opdrachtgever bij dringendheid dan wel in kort geding een voorlopige

beslissing vragen,  in afwachting van een beslissing ten gronde door de

rechter. Uiteraard is dan wel aan de bank een grote omzichtigheid geboden

wanneer  bedrog  wordt  ingeroepen,  overeenkomstig  de  regel  fraus  omnia

corrumpit.

Ingeval van misbruik of bedrog - op grond van een in kracht van gewijsde

gegane titel - kan wel uitvoerend beslag gelegd worden op de schuldvor-

dering van het documentair krediet (cfr. sub 9. vonnis van 28.12.88).
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9. RECHTSPRAAK

407.

-  Prasident  du  Tribunal  de  Commerce  de  Bruxelles  -  4.12.79  -  Banque

Nagelmackers c/ I.C.B. Diffusion, met noot - J.T. 80, p. 513. (Dit vonnis

in kort geding vernietigt een beschikking van 29.11.79).

De U.R.U. veranderen wel niet het gemene recht inzake verbintenissen en

verkoop, maar zijn gelijklopend met de interbancaire reglementering inzake

documentaire kredieten. De kredietopenende bank moet haar verbintenissen

uitvoeren, als  ze  de  vereiste  documenten krijgt, ook indien deze

onvoldoende analytisch zouden zijn om een goede levering te verzekeren.

- Rechtbank van Koophandel  te Kortrijk -  14.12.79 - Banco di Roma t/

Vanhoutteghem-Devos - B.R.H. 80, pp. 403-408.

Bij een geconfirmeerd documentair krediet moeten de banken zich uitsluitend

inlaten met de documenten, zelfs indien de goederen niet conform zijn; de

bank mag en moet betalen tegen de uiterlijk conforme documenten.

De verkoper geniet de onherroepelijke verbintenis van de kredietopenende en

van de confirmerende bank. De kredietopenende bank moet zelf de documenten

onderzoeken.

- Prasident du Tribunal de Commerce de Bruxelles - 12.6.80 - S.P.R.L. X (/

Banque Z - Revue Banque 80, pp. 661-662.

Bij een onherroepelijk documentair krediet mag de opdrachtgever zich niet

verzetten  indien de documenten in orde zijn,  tegen de - voorlopige -

betaling van het toegezegde bedrag, omdat de geleverde goederen niet van de

overeengekomen kwaliteit zijn.

- Hof van Beroep te Antwerpen - 23.9.81 - Vennootschap naar het recht van

Dubai M.  e.a.  t/ N.V.  P.  - R.W.  82,  pp.  2168-2169 en T.B.H.  86, pp.

367-368.

De kredietopenende bank staat buiten het commerciale basiscontract en moet

zich niet bekommeren om de uitvoering ervan; ze moet alleen vaststellen of

de voorgelegde documenten ogenschijnlijk overeenstemmen met de bepalingen

van het kredietadvies. Zolang niets toelaat te veronderstellen dat bedrog

werd gepleegd door de verkoper - het cognossement was buiten zijn weten

door de rederij geantidateerd - behoudt hij als begunstigde het recht op de

betaling van het krediet.
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- Tribunal de Commerce de Bruxelles - 23.6.83 - Dafor (/ B.B.L. -R.D.C. 87,

pp. 760-764.

Wegens de rol van de documenten bij het documentair krediet mag de bank

geen betaling doen  na de geldigheidstermijn,  tenzij mits uitdrukkelijk

akkoord van de partijen; ingeval van twijfel, moet ze zich informeren.

De bank is aansprakelijk voor een verkeerdelijke uitbetaling aan een andere

bank : deze laatste mag een ten onrechte ontvangen bedrag niet verrekenen

met een schuldvordering die ze had tegen haar cliant voor wie de betaling

gebeurde.

- Cour d'Appel de Bruxelles - 28.6.84 - Paribas c/ Ayoub - R.D.C. 85, pp.

566-567.

De remitterende bank is aansprakelijk voor het zorgvuldig onderzoek van het

cognossement, waarop de stempel van de rederij moet vermeld worden en waar-

bij de hoeveelheden moeten overeenstemmen.

- Rechtbank van Koophandel te Gent - 5.2.85 - Int. Management Corporation

t/ K.S., met noot - R.D.C. 86, pp. 642-644.

De begunstigde van een documentair krediet moet zelf waakzaam zijn inzake

de solvabiliteit van haar buitenlandsse koper en kan niet de kredietope-

nende bank verwijten volgens haar instructies een documentair krediet te
hebben geopend.

- Tribunal de Commerce de Bruxelles - 18.4.85 - Trade development Bank

Genave c/ B.B.L. - R.D.C. 85, pp. 729-735.

Indien de taak van de remitterende bank beperkt is tot de advisering van

een kredietadvies, gaat ze hierdoor geen andere verplichting aan in de ver-

wezenlijking van het krediet.

De confirmerende bank moet de betaling doen aan de begunstigde, maar ze kan

dat doen door schuldvergelijking, hetgeen een wijze van betaling is.

Op te merken valt dat het Franse Cassatiehof op 7.4.87 in een andere zin

besliste (cfr. sub 8.1.).
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- Tribunal de Commerce de Mons - 25.4.85 - Faillite S.A. Colinet c/ S.G.B.

- R.D.C. 86, pp. 387-392.

De schuldvergelijking bij faillissement is verantwoord tussen de schuldvor-

dering,  berustend  op een  (gedisconteerd)  acceptkrediet,  en  de  schuld,

ontstaan uit de confirmatie van een onherroepelijk geconfirmeerd documen-

tair krediet D./def. P., indien de partijen vanaf het begin akkoord waren

dat het om aan zelfde verrichting gaat  (met dezelfde partij en dezelfde

bedragen).

Tribunal de Commerce de Bruxelles - 12.9.85 - Aquadis c/ S.G.B. -  R.D.C.

86, pp. 651-655.

De adviserende bank mag de niet-conforme vereiste documenten weigeren, maar

het moet hierbij om een substantiale fout gaan.

De verkoper-begunstigde kan de betaling van het bedrag vragen aan de kre-

dietopenende bank, want die is tegenover hem verantwoordelijk voor de han-

deling van de adviserende bank.

- Tribunal de Bruxelles  (ch.  sais.)  - 31.10.85 - Soc. dr.  thaYlandais

Kowsupamonhol export Ltd. c/ S.P.R.L. Les meubles A. Rentiers - J.T. 86, p.

481. (Dit arrest vernietigt het bewarend derden-beslag van 19.12.83).

De bank moet betalen wanneer ze de vereiste documenten vanwege de koper

ontving. De bankverbintenis  inzake documentair krediet  is abstract en

tegenover  het  basiscontract  autonoom;  de  aanwending  van  het  bewarend

derden-beslag is een kennelijk misbruik van deze rechtsprocedure.

(De  rechter  verwijst  naar  het  voorheen  besproken  inspirerend  Frans

cassatie-arrest van 14.10.81).

- Cour d'Appel de Bruxelles - 6.11.85 - X, banque belge c/ Banque Bulgare

du Commerce Ext6rieur,  met  noot M. Ekelmans - Revue Banque  86/6,  pp.  45-51.

(Bevestiging van het vonnis van Tribunal  de Commerce de Bruxelles van

16.4.81).

Wanneer de adviserende bank de begunstigde uitbetaalt bij niet-conforme

documenten, draagt ze terzake het risico;  de regularisatie van de niet-

conforme documenten buiten de geldigheidstermijn verandert de toestand

niet.

Het feit dat de koper de goederen heeft, is niet gelijk te stellen met de

goedkeuring van hun overeengekomen conformiteit.
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- Tribunal civil de Bruxelles  (Juge des saisies - 28.12.88 - Gerson c/

Indosuez Belgique - J.L.M.B. 89, pp. 420-426.

De  begunstigde  mag  het  mechanisme  van  het  documentair  krediet  niet

misbruiken om zijn eigen verbintenissen niet na te komen.

Op grand van een in kracht van gewijsde titel van uitvoerend beslag kan hij

tot betalen veroordeeld worden aan de beslagleggende koper.

10. VOORWAARDEN BIJ DE VERLENING VAN BELGISCHE DOCUMENTAIRE KREDIETEN

De voorwaarden zijn bestendig in beweging, zodat de cijfers mogelijk binnen

korte tijd kunnen voorbijgestreefd zijn.

10.1. Algemene opmerkingen

408. Indien de documentaire kredieten geopend worden door Belgische banken

ten gunste van buitenlandse exporteurs op verzoek van Belgische importeurs,

spreekt men van documentaire importkredieten. Indien ze geopend worden

door buitenlandse banken ten gunste van Belgische exporteurs op verzoek van

buitenlandse importeurs, gaat het om documentaire exportkredieten.

Verscheidene soorten provisies worden aangerekend naar gelang de vergoeding

slaat op het werk, het bedrag of het risico :

1. Indien de vergoeding een vrij  eenvoudige - praktisch risicovrije -

prestatie betreft : een forfaitair bedrag.

2. Indien de vergoeding hoofdzakelijk geldt voor het werk, weliswaar met

een beperkt risico inzake het bedrag : een (in percentage uitgedrukte)

loutere ad valorem flat-provisie.

3. Indien de vergoeding hoofdzakelijk geldt voor het risico en de immobili-

satie van  het  eigen  vermogen  van  de  bank,  waarbij  het  bedrag  een

doorslaggevende rol speelt : een (in percentage uitgedrukte) pro rata

temporis en ad valorem provisie.

Hier worden de kenmerken van deze provisies behandeld, alsmede de gangbare

voorwaarden; soms zijn er nog maximumbedragen.

Alle provisies worden desgevallend verhoogd met telexkosten, portokosten,

kosten van correspondent-banken (d.w.z. remitterende bank en/of rembour-

serende bank), betalingsprovisies en eventuele wisselprovisies.
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10.2. Soorten provisies

409. De verbintenissen en de verrichtingen geven aanleiding tot een reeks

provisies, waarvan bepaalde types steeds ten laste van de kredietopenende

bank (en dus van de importeur) vallen, en andere steeds ten laste van de

remitterende bank (meestal  in het exportland); nog andere vallen nu eens

ten laste van de ene dan weer van de andere bank, dit volgens de betalings-

modaliteiten.

De hiernavermelde provisies gelden voor Belgia.

10.2.1. Provisies van de kredietopenende bank

410. De kredietopenende bank rekent haar cliant een aantal provisies aan

voor haar eigen prestaties (werk en risico's) :

a) Open_ingsprovisie
Een openingsprovisie  is verschuldigd bij de opening voor het risico

inclusief het daaraan verbonden werk bij de opneming voor zover het kre-

diet  in aanmaal  opgenomen wordt  :  dus een pro rata temporis en ad

valorem provisie. Tarief : 2,50 °/ per trimester (of gedeelte ervan),00

minimum F 3.000.

b) Wijzigingsprovisie

Een wijzigingsprovisie is verschuldigd bij elke wijziging aan de bepa-

lingen en/of voorwaarden van het krediet, dus voor het daaraan verbonden

werk.

Het is een forfaitair bedrag, hier principieel F 750.

Voor  een verhoging  van  het  kredietbedrag  en een  verlenging  van de

geldigheidstermijn wordt de openingsprovisie aangerekend.

c) Accept- of verbintenisprovisie

Indien het documentair 1<rediet niet op zicht betaalbaar is, maar op ter

mijn - door accept of uitgestelde betaling - komt bij de openingsprovi-

sie nog een accept-  of een verbintenisprovisie voor het risico

(inclusief het daaraan verbonden werk) : dus een pro rata temporis en ad

valorem provisie.

Tarief : 1 ,25 °/ per maand, met een minimum van F 750 per verbintenis.00

Deze verbintenisprovisie is niet te verwarren met de gelijknamige provi

sie bij garandering (cfr. sub 10.2.2.a.).
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d) Opnemingsprovisie

Bij gedeeltelijke opnemingen is de eerste opneming vergoed door de ope-

ningsprovisie, maar bij de tweede (of een nog latere) opneming wordt

voor het extra werk de opnemingsprovisie (loutere ad valorem provisie)

aangerekend.

Tarief : 1,25 °/ flat met een minimum van F 750 per opneming.00

De kredietopenende bank moet bovendien zelf provisies betalen aan de advi-

serende of de remitterende bank (en rekent ze dan door aan de importeur) :

a) Preadviseringsprovisie_ en adviseringsprovisiq

De adviseringsprovisie vergoedt het werk van de adviserende bank (en

haar technisch risico terzake bij de controle van de handtekeningen) :

dus een flat-provisie (loutere ad vatorem provisie).

Tarief : 1 °/ met een minimum van F 1.000.
00

Indien er een kort voorbericht  is geweest, wordt bovendien een for-

faitair bedrag als preadviseringsprovisie van F 500 aangerekend.

b) Confirmatieprovisie

Wanneer de adviserende bank een documentair krediet confirmeert - en dat

gebeurt normaal op vraag van de kredietopenende bank - veroorzaakt dat

wel werk, doch het element risico domineert.

Haar vergoeding hiervoor is een confirmatieprovisie, d.w.z. een pro rata

temporis- en ad valorem-provisie.

Tarief : 1,5 °/ per trimester (of gedeelte ervan) met een minimum van00

F 1.000 per verrichting.

Voor bepaalde riskante landen (o.a. in Afrika) wordt een hogere confir-

matieprovisie (het bibbergeld) dan de gewoonlijke aangerekend; ze wordt

voor ieder geval apart vastgelegd.

c) pocumen_tai-re _betalingsprovisie

Wanneer de kredietopenende bank de remitterende bank verzoekt voor haar

te betalen, dan kan dat op zicht of met uitgestelde betaling gebeuren.

Dit werk wordt vergoed door een documentaire betalingsprovisie; dus een

fIat-provisie (loutere ad vatorem provisie).

Tarief : 1,25 °/ met een minimum van F 1.000.0e
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10.2.2. Provisies normaal te betaten door de begunstigde

411.

a) Verbintenisprovi_sie--bjj_garanderjng

Wanneer bij een geadvi seerd onherroepelijk documentair krediet het docu-

mentair krediet gegarandeerd wordt door de bank van de exporteur op

vraag van de begunstigde van het documentair krediet, dient dit risico

(plus haar werk) vergoed te worden door een verbintenisprovisie, nl. een

pro rata temporis- en ad valorem-provisie (cfr. sub 4.2.2.2.).

Tarief : normaal 2,5 °/ per trimester (of gedeelte ervan), met een00

minimum van F 1.000.

Ook hier kan voor bepaalde riskante landen een hogere provisie aangere-

kend worden.

De begunstigde die de garantie vraagt,  betaalt dus meer  (gewoonlijk

2,5 °/oo)  dan  de  buitenlandse  bank,  die  de  confirmatie  (1,5  °/00)

vraagt, en dit omwille van het groter risico.

b) Interventie- of incassoprovisie

De interventie- of incassoprovisie vergoedt het werk van het incasso van

de documenten onder de documentair krediet die niet geconfirmeerd zijn

door de remitterende bank en beschikbaar zijn voor betaling op zicht,

uitgestelde betaling of acceptatie door de kredietopenende en of door

een derde bank in het buitenland : daarom een flat-provisie (loutere ad

vatorem-provisie).

Tarief : 1,25 °/ met een minimum van F 1.000.
00

c) Negoti*fingsprovisie

De negotiuringsprovisie is de vergoeding betaald voor het werk verbonden

aan de negoti6ring van een wissel op het buitenland;  dus een flat-

provisie.

Tarief : 2 °/ met een minimum van F. 1.000.
00

10.2.3. Documentaire provisie

412. De documentaire prorisie vergoedt het werk en het risico inzake

nazicht van de documenten door de remitterende bank; hier wordt dan ook een

flat-provisie (loutere ad valorem-provisie) aangerekend.

Tarief : 1,25 °/ met een minimum van F 1.000.00

Naar gelang de voorwaarden van het kredietadvies wordt de kredietopenende

bank of de begunstigde hiermee belast.
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10.2.4. Provisies - Documentaire kredieten bij de export

413. In principe zijn de kosten ten laste van de opdrachtgever (importeur),

behalve wanneer het krediet alle kosten ten taste van de begunstigde voor-

ziet.

A. DOCUMENTAIRE KREDIETEN, REALISEERBAAR DOOR BETALING OF DOOR ACCEPT

AANWENPING_SIE GECONFIRMEERD _ GECONFIRMEERD

1. door de bank van de exporteur

ALLE - adviseringsprovisie - confirmatieprovisie

KREDIETEN 1 0/ min. 1.000 F 1,5 °/ trim. min. 1.000 F
00 00

max. 10.000 F

- documentaire provisie - documentaire provisie

1,25 °/00 min. 1.000 F 1,25 °/00 min. 1.000 F

BETAALBAAR - documentaire betalings- - documentaire betalings-

OP ZICHT provisie provisie

1,25 °/ min. 1.000 F 1,25 °/ min. 1.000 F00 00

MET - documentaire betalings - verbintenisprovisie

UITGESTELDE provisie

BETALING 1,25 °/ min. 1.000 F 1,25 °/ maand min. 1.000 F
00 00

TEGEN - acceptprovisie - acceptprovisie

ACCEPTATIE 1,25 °/ maand min. 1,25 °/ maand min. 1.000 F
Oe 00

1.000 F
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AANWENDING NIET-GECONFIRMEERD GECONFIRMEERD

2. door een derde bank

ALLE - adviseringsprovisie - confirmatieprovisie

KREDIETEN 1 0/ min. 1.000 F 1,5 °/ trim. min. 1.000 F
00 00

max. 10.000 F

- documentaire provisie - documentaire provisie

1,25 °/00 min. 1.000 F 1,25 °/00 min. 1.000 F

BETAALBAAR - incassoprovisie - documentaire betalingsprov.

OP ZICHT 1,25 °/ min. 1.000 F 1,25 °/ min. 1.000 F
00 00

MET - interventieprovisie - verbintenisprovisie

UITGESTELDE 1,25 °/ min. 1.000 F 1,25 °/ min. 1.000 F
00 00

BETALING

TEGEN - interventieprovisie - verbintenisprovisie

ACCEPTATIE 1,25 °/ min. 1.00OF 1,25 °/ min. 1.000 F
00 00

B. DOCUMENTAIRE KREDIETEN REALISEERBAAR DOOR NEGOTIATIE

AANWENDING NIET-GECONFIRMEERD GECONFIRMEERD

ALLE - adviseringsprovisie - confirmatieprovisie

KREDIETEN 1 0/ min. 1.000 F 1,5 °/ trim. min. 1.000 F
00 00

max. 10.000 F

- documentaire provisie - documentaire provisie

1,25 °/oo min. 1.000 F 1,25 °/ min. 1.000 F00

(ten last van de (ten laste van de

begunstigde) opdrachtgever)

OP ZICHT - negotiuringsprovisie - negotigringsprovisie

2 °/00 min. 1.000 F 2 °/oo min. 1.000 F

(ten laste van de (ten laste van de

begunstigde) opdrachtgever)

OP TERMIJN interventieprovisie - verbintenisprovisie

- 1,25 °/00 min. 750 F 1,25 °/ maand min. 1.000 F00

(ten laste van de (ten laste van de

begunstigde) opdrachtgever)
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11. VOORBEELDEN INZAKE KOSTEN

11.1. Documentair krediet, geopend door een buitenlandse bank, betaalbaar

aan de loketten van de Belgische bank, door deze niet geconfirmeerd :

BF 1.250.000

414. Onderstaande provisies zijn normaal ten laste van de kredietopenende

bank. Nochtans bepalen sommige kredieten dat deze ten laste van de begun-

stigde vallen.

De duur speelt geen rol in de berekenipg van de provisies.

11.1.1. Kosten berekend aan de buitenlandse bank

Adviseringsprovisie 1 °/ F 1.250
00

(min. F 1.000, max. 10.000)

Documentaire betalingsprovisie 1,25 °/oo F 1.562

Porti (telex, etc.)

(Eventueel : preadviseringsprovisie F   500

C wijzigingsprovisie) F   500

Documentaire provisie 1,25°/00 F 1.562

Indien de wijziging leidt tot een kredietverhoging - of verlenging, dient

de adviseringsprovisie toegepast te worden als minimum voor  de

wijzigingsprovisie).

11.1.2. Kosten berekend aan de cliont

Bij iedere betaling uit het buitenland is een betalingsprovisie verschul-

digd en indien de betaling in deviezen gebeurt, ook een wisselprovisie.

Betalingsprovisie :

minimum F 150; schijf tot F 100.000 :  3 °/00; schijf tot F 500.000 :

2 °/oo; schijf tot F 1 mio : 1 °/oo; schijf tot 10 mio : 0,5 °/oo; schijf

tot 25 mio : 0,25 °/ ..).

BTW 19 % op totaal van de provisie berekend aan de cliant.

Ip bovenstaand voorbeeld betekent dat F 1.725 + 329 F = 2.043 F.
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11.2. Documentair krediet, geopend door een buitenlandse bank, betaalbaar

aan de loketten van de Belgische bank door deze geconfirmeerd op

vraag van buitenlandse bank : BF 1.250.000

415. Hier geldt dezelfde opmerking als hierboven wat betreft de betaling

van deze kosten.

De duur wordt in rekening genomen voor de berekening van de confirmatiepro-

visie. Voorbeeld : 3 trimesters.

11.2.1. Kosten berekend aan de buitentandse bank

Confirmatieprovisie 1,50 °/ per trimester of00

gedeelte daarvan (min. F 1.000) F 5.625

Documentaire betalingsprovisie 1,25 °/ 00

(min. F 1.000) F 1.562

Porto- en telexkosten

(Eventueel : preadviseringsprovisie F   500)

(            wijzigingsprovisie zonder verlenging F   500)

Documentaire provisie 1,25°/ 00 F 1.562

11.2.2. Kosten berekend aan de clidnt

Voor de betaling uit het buitenland dient (zoals sub 9.1.2.) een betalings-

provisie en eventueel de wisselprovisie betaald te worden.

In bovenstaand voorbeeld betekent dat :

Betalingsprovisie F 1.725

Geen BTW, want wordt geconfirmeerd door een Belgische bank.

11.3. Documentair krediet, geopend door Belgische bank : F 5.200.000

416. BF 5.200.000, betaalbaar 1 maand na aanbieding van de documenten.

Afrekening  via  twee  gedeeltelijke verzendingen : BF 2.963.894 en

BF 2.236.016.

Onderstaande provisies vallen ten laste van de importeur en gelden voor 66n

trimester.
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11.3.1. Kosten bij opening

Openingsprovisie 2,50 0/" (min. F 3.000) F 13.000,-

Telexkosten F  1.400,-

Portokosten F    100,

11.3.2. Kosten bij de aanbieding van de documenten

Verbintenisprovisie 1,25 °/°° per maand (minimum F 750 per verbintenis)

voor de periode tussen de ontvangst van de documenten en de betaling.

* Eerste verzending BF 2.963.894 x 1,25 0/,o F 3.705,-

* Tweede verzending BF 2.236.016 x 1,25 °/ F 2.795,-..

Opnemingsprovisie (1,25 %. min. F. 750 F 2.795,-

vanaf tweede gedeeltelijke betaling)

11.3.3. Kosten bij de betating

Eerste verzending

Betalingsprovisie F 2.582,-

Portokosten F   100,-

F 2.682,-

Tweede verzending
Betalingsprovisie F 2.218,-

Portokosten F   100,-

F 2.318,-
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RESUME.

L'objet de la prosente thhse sur La pratique des crddits

bancaires consiste en une dtude pragmatique, mais scientifique-

ment exacte, des divers modes de cr6dits bancaires classiques

belges, et cela, aussi bien sous l'angle dconomique que

juridique.

Aprds avoir exposd la Probldmatique du sujet, 1'6tude comprend

une Introduction et deux parties principales consacrees, l'une
aux Modes de crddits intdrieurs et l'autre aux Modes de crddits

exterieurs.

L' Introduction expose en deux chapitres le cr6dit en g6n6ral et

l'appareil instrumentaire utilisd.

Le Chapitre I traite des caracteristiques gdndrales de la notion

de crddit, des diverses possibilitds de classification, des
crithres d'apprdciation des divers modes de crddit, examinds

aussi bien du point de vue de la banque que de celui du preneur
de crddit. La notion d' "ouverture de cr6dit" est analysde.

La tarification actuelle des divers .modes de crddit est

reproduite. De mdme, une comparaison est faite avec les pays
voisins. L'importance quantitative des divers modes de crddit

est dgalement examinee.

Le Chapitre II est consacrd d l'appareil instrumentaire de 1'
octroi de crddit. Les crddits "monnaie" deviennent, par leur

utilisation, des prdts d'argent; ici se pose la question de

leur nature r6elle (ou consensuelle ?), du remboursement
anticipd, des remboursements partiels, de la protection du droit

civil contre l'usure et de la rdpression pdnale de celle-ci.

Presque tous les crddits sont octroyds en compte-courant,

parfois J l'aide d'instruments de sUretd ou bien ils sont basds
sur l'utilisation d'effets de commerce.

La Premiore partie concerne les modes de crddits intdrieurs

belges.
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Le Chapitre III est consacrd au crddit d'avances en compte-
courant : la variante la plus courante, le crddit de caisse,

mais aussi les avances sur base d'un gage de factures, d'6tats

d'avancement des travaux pour le compte de l'Etat, fournitures

A celui-ci, de warrants. Sont ogalement examines ici le crddit

d'encaissement, l'avance garantie, les straight loans, les
avances sur comptes h terme, le ddpassement, la facilitd de

caisse, le crddit de courrier, l'accrdditif (auprds d'un autre

sidge ou d'une autre banque), le crddit de financement pour

les stocks de voitures, le crddit de caisse simplifid.

Le Chapitre IV comporte l'analyse des crddits d'escompte

intdrieurs : en premier lieu, l'escompte cddant traditionnel,

ensuite l'escompte fournisseur, ainsi que le crddit d'escompte

de promesse et le crddit d'escompte warrant.

Le Chapitre V dtudie le crodit d'investissement : les notions

"montant de l'investissement" et "cr6dit d'investissement", les
crittres d'octroi, la rdalisation du programme, le remboursement

du crddit ainsi que les autres obligations du preneur de crddit.
L'aide des autoritds aux investisseurs est dgalement ddcrite.

Le Chapitre VI traite du crddit de fabrication qui revdt une
grande importance pour le commerce interieur comme pour

l'exportation.

Le Chapitre VII analyse, sur le plan intorieur belge, la

caution bancaire et la garantie bancaire. Cette matiore a connu

une trds grande dvolution au cours de la dernidre ddcennie :

auparavant, la garantie bancaire dtait presqu'inconnue dans le
droit belge. Il s'agit ici de crddits de signature, dans les-
quels la banque ne pr&te pas d'argent, mais sa notoridtd; ils

peuvent neanmoins conduire finalement a des decaissements.

La Seconde partie, composde de quatre chapitres, concerne les

modes de crodit belges en matidre de commerce international.

Le Chapitre VIII est consacrd au crddit d'acceptation, un mode
de crddit fort utilisd en Belgique h l'importation, au transit

et surtout h l'exportation. Ce crddit se roalise grAce h une

acceptation en faveur du preneur de crodit ou en faveur de tiers.
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Le Chapitre IX traite des crddits A l'exportation, A moyen et
h long terme, qui se sont ddveloppds depuis le ddbut des

anndes soixante, sous diverses variantes : crddit fournisseur,

financier ou acheteur, aussi bien comme cr6dits individuels

que comme accords de cadre. Une partie importante de ces

crodits est financde en devises.

Le Chapitre X examine la caution bancaire internationale et

surtout la garantie bancaire internationale, un crddit de
signature qui a connu un ddveloppement important depuis les

anndes septante. Elle soutient surtout l'exportation h

moyen et A long terme et dans certains cas aussi le crddit

documentaire.

Le Chapitre XI analyse le crddit documentaire, un crddit de
signature qui contribue A la sdcuritd et au financement du

commerce international entre pays dloignes.
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T R E F W O O R D E N L I J S T
(de verwijzingen gebeuren op basis van nummers)

aanbesteder, -ding 110, 209, 227, 236, 344,
345, 350

aanbestedingstermijn 350
aanbetaling 301, 317
aanbieder, -ding 134, 220, 227, 390, 416
aanbod 210, 350
aandeel 25, 176, 300
aandeelhouder 33, 255
aangelegenheid 67, 267bis
aanhangsel 268
aankomst 134, 220, 255, 267, 367,

377, 378
aankoop 133, 167, 171, 268
aankoopdatum 238

aankoopfactuur 280
aanmaning 68, 69, 225
aannemer, -ming 104, 109, 110, 112, 190,

208, 217-219, 227, 350-
352

aannemingscontract 363ter
aanspraak 241

aansprakelijkheid 167, 168, 170, 212, 213,
348, 359-361

aanvraag, -vrager 85, 108, 126, 137, 268,
290, 314

aanwending 83, 99, 112, 126, 127
polyvalent                           5

specifiek 5, 171
aanwendingsperiode 310
aard 69, 207

commercieel 77

consensueel                          9
juridisch 139, 248
kortlopend 156
reael 9, 59, 74

abstractie 208, 360, 361, 369
accept (bankaccept) 14, 16, 30, 35, 48, 86,

88, 92, 152, 251-260, 264,
265, 267bis, 268, 271-273,
275, 278, 281-285, 288,
289, 291, 294-299, 303,
371, 375, 384, 389, 391,
410

accept ten gunste van derden 249, 258, 260, 268, 284,
292, 391

acceptant 260, 272, 279, 283
acceptatie 53, 148, 167, 258, 262,

267bis, 292, 317, 326,
376, 377, 384, 390, 392,
398, 399, 403, 411, 413

vals                                 87
acceptatiedatum 270
acceptbank 251
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acceptbedrag 255
acceptbegunstigde, -iging 258, 260, 272, 284-287,

292, 295, 371
accept 3, 6, 14, 21, 25, 34, 48,

88,
(disconto)krediet 140, 201, 249-251, 272-

275, 281, 287, 289, 290,
295, 390, 391

acceptkredietverlening 272, 285
acceptprovisie 295, 297, 299, 391, 410,

413
acceptverrichting 271, 284
accessoir(iteit) 209, 247

niet-accessoir 210
accijnsrecht 230, 232
accommodatiewissel                       87
achterafbetaling                        30
achterstand 358

achterstelling 184
accreditief 135
actiefpost 77, 116, 184, 275
actiefzijde 21, 101, 115, 162, 175
activum (-va) 10, 184

kortlopend                          4

langlopend                          4
materieel 177, 184, 191
vast 177, 184, 191
vlottend 4, 6, 177, 184, 201

administratiekosten 230
advanced payment garantie 325
ad valorem percentage 50

advisering 344, 373, 379, 382
adviseringsprovisie 383, 384, 410„ 413, 414
afbetalingskrediet 2, 3, 12, 137, 149, 176
afgifte 360

afgifteborderel 59, 135, 297, 339, 341,
364, 401

aflevering                              90

afleveringsvoorwaarden 376

aflopend krediet                        9
aflossing 66, 185, 187, 194, 284
aflossingsplan 186

aflossingschema 16, 59
afnemer 330

afroep 354, 359, 363
afschrijving 101, 185, 191, 195, 198
afsluiting 78, 79, 82, 85
afstand (Fr. distance) 77, 138

(Fr. cession) 90, 91, 109
afwijking 373

afwikkeling 275
afzetmarkt 319

agio' (s) 139, 144, 156, 162
akkoord 103, 106, 148, 209, 211,

213, 310, 331, 358, 390,
407

akkoordafschrift 103, 137
akte 247



336

(cfr. ook borgtocht-, garantieakte)
Algemeen Kredietreglement 40, 41
Algemeen Reglement der Verrichtingen   84
Algemene Bankvoorwaarden   (A.B. V.) 41
ambachtsman (-lieden) 27, 137
Amsterdamsche Wisselbank 251
analysecertificaat 364
anatocisme 67-69
Angelsaksische landen 6, 134, 171, 379
anticipatory credit 401
annuiteit 66, 177
architekt 190
arrest 46, 366
A.S.L.K. 179, 305
authenticiteit 379
autocarvervoerder 241
aval 167, 169, 171, 206, 247,

248, 251, 292, 299, 317,
320, 330

avalgever 87, 167, 175, 247, 341
avalkrediet 247
avalmodaliteit 341
avalprovisie 166, 299
back-to-back politiek 12
balans 4, 18, 21, 101, 175, 185,

275
balanspost 191
balansstandpunt 26
balansstructuur 4, 1, 9 , 177
balanstotaal                            4
bank 19, 77, 300

aangewezen 372, 251, 258, 260
accepterend 258, 262, 285, 292
adviserend 372, 381-384, 392, 410
avalerend 35, 248
betalend 372
binnenlands 284
buitenlands 278, 281, 284, 285, 302,

330, 330, 331, 364, 379,
414

centraal 373
commercidel 373
confirmerend 344, 369, 372, 382, 389,

390, 392, 394, 400, 403,
404

derde 382, 388, 411
disconterend 144, 275, 280, 292, 299
eerste 344, 357, 360, 361
garanderend 344, 345, 350, 357-361,

363ter, 400, 404
geandosseerd 103, 104
kredietopenend 292, 344, 364, 369, 370,

372, 375, 377-384, 387-
396, 400, 401, 403, 404,
407, 409-412, 414

kredietverlenend 10, 14, 85, 140, 162, 168,
255, 292
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negotiarend 372, 382, 396
rembourserend 372, 408
remitterend 292, 372, 373, 382, 386,

390, 393, 401, 407, 408,
410

tegengaranderend 345, 359, 361, 363ter
tweede 344, 357, 359-361, 382,

384
uitlenend 125
verdisconterend 152

Bank van Engeland 251
bankaccept: zie accept
bankattest 260, 269
bankaval 35
bankborgtocht 3, 15, 36, 56, 93, 205-

209, 213, 218, 222, 227,
230-232, 235-239, 242,
243, 245, 246, 249, 330,
331, 342, 360, 363ter

bankborgtochtakte 17, 36, 80
bankcheque 292
Bankcommissie 56, 176
bankdag 83, 116
bankdeposito 3, 15, 56, 80, 93
bankfunctionaris 137

bankgarantie 3, 15, 56, 80, 93, 205-
211, 213, 215, 219-220,
222, 226-237, 239, 245,
246, 249, 330, 331, 341-
345, 348-352, 354-356,
358-363, 363ter, 365, 369,
373, 376, 384, 404

bankgarantieakte                        17
bankholiday                            85

banklimiet                              40
bankneutraliteit 361

bankpraktijk 206, 210
bankrekening 6, 16, 45, 69, 77, 109,

171, 276, 287
bankrelatie                             16
banksector 206, 301
bank-tot-bank krediet 320
banktransfer 292
bankverbintentis 344, 369, 403
bankvergoeding 295
bankverrichting 4, 10
bankwaarborg                            52

bankwaardig 94, 152
Banque de France 256
Banque Francaise du Commerce Ext6rieur 256
basiscontract 208, 210, 343, 344, 347-

349, 358-361, 363ter, 369,
390, 407

basiskrediet 309, 399, 400, 407
basisschema 344, 368
basisrentevoet 41, 48, 52, 97, 136, 203,

295, 360
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B.D.B.L. 236
beding 61, 74, 212, 396, 401
bedrijf 195

bedrijfsgoed 54

bedrijfskapitaal 26, 96, 177, 185
bedrijfsleven 3, 43
bedrijfsorganisatie 185
bedrijfssector 33

bedrijfsuitrustingsmaterieel            7
bedrijfsvermogen 176
bedrog 118, 215, 359-361, 363ter,

369, 405-407
begunstigde

v. documentair krediet 343, 368, 369, 372, 377,
379, 382-384, 389-391,
396, 399-404, 406, 407,
411-414

v. fabricagekrediet 202
v. overheidssteun 198
v. soft loan 333
v. waarborg (borgtocht/garantie) 208-213, 218, 227, 241,

343,346, 356, 358-361,
363, 363ter

v. wissel 167
zie ook bij accept : accept-
begunstigde en kredietbegun-
stigde

begunstigingspolitiek 264
beheer 43, 319
behoefte 171, 176, 184, 201
belang 195, 208, 374
belangenevenwicht 361, 363ter
belegger, -ging 12, 37, 87, 300
beleggingsfunctie 87, 88
beleggingsvorm                          12
Belgia 138, 300
Belgisch Staatsblad 306
benadeling 65, 94
Benelux 233
bepaling 60, 61, 74, 108, 208, 350,

359, 360, 363bis, 367,
375, 407, 410

berekening 160, 295, 306, 341
berekeningsbasis 219
bericht 163, 212, 381
Berner Unie 304

beroep (Fr. profession) 238
(Fr. appel) 198, 213, 224, 226, 363ter

beroepsactiviteit 238
beroepsbedrijvigheid                    91
beroepsverklaring 238
beroepsvervoerder 239
bescherming(smaatregel) 9, 65, 208
beschikbaarstelling 16, 226, 309
beschikbaarstellingskrediet 135
beschikking 211, 407
beschikkingsdaad                         85
beschikkingsmacht 263
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beschikkingstitel 263
beslag (zie ook derden-beslag) 78, 108, 225, 317, 378,

404, 406, 407
beslagrechter 406
beslissing

contractueel 324
rechterlijk 46, 213, 362

bespreking 360
bestek 350
bestelling 110, 319, 320, 333
bestemming 85, 201, 265, 295, 333
bestuur

openbaar 113, 227
betaalfunctie 87, 89
betaalmiddel 138

betaalrekening 77
betaalverbod 361, 363, 363ter
betaling 15, 54, 62, 65, 67, 78,

85, 95, 96, 101-103, 109,
110, 112, 138, 139, 143,
145, 190, 201, 208, 217,
233, 267bis, 272, 273,
275, 280, 290-293, 309,
318, 325, 330-332, 343,
367, 369, 373, 377, 382,
390, 396, 399, 400, 404,
405, 407, 414-416

contant 162, 283, 331
halfjaarlijks 335

op eerste verzoek 233

op zicht 390, 411
partieel 272
trapsgewijs: zie progress payement
uitgesteld 365, 370, 382, 389, 390,

403, 410, 411, 413
vervroegd 390

voortijdig 252
cfr. achterafbetaling, voor-
uitbetaling, wanbetaling

betalingsdatum 91, 139, 286
betalingsdwang 292

betalingsformule 331

betalingsinstrument 369

betalingskrediet 391

betalingsmodaliteit 252, 258, 341, 371, 390
betalingsplicht 360

betalingsprovisie 341, 408, 409, 415, 416
betalingsschema 301

betalingsuitstel 10, 14, 34, 87, 142, 162,
203, 210, 258, 267bis,
275, 283, 301, 304, 309,
317, 319, 330, 339

betalingsverbintenis 390, 391
betalingsverkeer 77

betalingsvoorwaarde 292, 315, 361
betalingswijze 292

betekening 54, 103, 110, 400
betekenis 265, 367
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beteugeling                             9
betrokkene 53, 80, 87, 141, 142, 147,

148, 152, 153, 156, 159,
162, 163, 166, 167, 248,
283, 292, 341, 377, 394

betwisting 363, 363ter
bevoegdheid 79, 363ter
bevrijding 241
bewijs(stuk) 177, 186, 190, 201, 313,

360
bezit 90, 401
bezwaar 363ter
B.L.E.U. 273
boedel

failliete - 53, 85
boedelafstand 85, 87
boekhouding 298
boeking 77, 85, 378
boekingspost                             78
boekingsverrichting 118
boete (bedrag) 187, 230, 233, 236, 238
Bondsrepubliek 6, 255
bonificatie 306, 311
borderel 53, 101, 144, 151, 153
borderelkosten 156
borg 210, 365
borgtocht 15, 137, 205, 206

(indien verleend door bank:
zie bankborgtocht)

borgtochtakte 92, 213
bouwgrond 184
bouwheer 227, 343, 344, 352, 354,

363ter
brief 103

aangetekend 68, 90, 103, 109, 134,
239, 241, 242

briefwisseling 333

briefwisselingstermijn 378
bruto-winst 191
B.T.W. 107, 230
budgettering 194
bufferfunctie                            96
buitenbezitstelling 55, 90
buitenland 31, 150, 275, 289, 298,

299, 333, 379, 414
bulldog-uitgifte 254

burgerlijk recht 366
B.V.B. 56
cambiaal

druk 141, 147, 159, 167, 173
handtekening                         14
karakter 103, 291, 292
recht 14, 87-91, 101, 107, 145,

247, 260
regres 35, 145, 167, 170, 174,

206, 283, 291, 314
verbintenis 161, 247, 299

capaciteit(-suitbreiding) 177, 202
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capital goods 300
cash flow
C.D.C.V. 25
cedent 53, 91, 102, 142, 147, 159
cedentendiscontokrediet 6, 14, 24, 25, 30, 35, 93,

101, 120, 140, 141, 156,
159, 161, 162, 164, 165,
167, 175, 177, 275, 284

cedentwissel 36
ceel                                    90
centrale bank 138
certificatie 252, 265, 267-290, 298,

317
certificatiekosten 47, 295, 297, 335, 341
cessie 54, 55, 107, 108
(zie ook overdracht)
cessie van van provenu 371
cessielijst 54, 55
cessionaris 54, 107
cheque 87, 95, 116-119, 134
circulatiekrediet 25,
circulatiemiddel                         91
classificatie 363bis
clausule 46, 68, 95, 138, 209, 212,

366, 370
cliant (zie ook verwant begrip
kredietnemer) 32, 41, 43, 45, 79, 84,

85, 91, 95, 96, 100, 110,
112, 115, 117, 118, 134-
137, 148, 162, 206, 208,
210, 215, 220, 258, 272,
295, 331, 335, 344, 360,
378, 407

C.O.B.A.C. 335
codificatie 345, 365, 366
cognossement 220, 221, 245, 246, 268,

364, 400, 401, 407
collateral                               37
combinatie 296, 309
commercial intrest reference rate 336, 337
commercial letter of credit 395-397
commercial paper                        2
commercialiseringsfunctie              89
Commissariaat Generaal voor Toerisme 242

commissioning 304
concurrent (ie) 49, 262, 300, 311, 343
confirmatie 292, 330, 384, 390, 400,

407, 411
confirmatieprovisie 384, 410, 413, 415
conformiteit 264, 265, 367, 372, 373,

396, 407
consensueel: zie aard, contract
consensus 10, 311, 341
consensusminimum 336, 340
consensusrentevoet 311,337
consortiaal, -tium 33, 179, 208, 300
constructieperiode 339

consuetudo contra legem                 69
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consumer goods 300
container 365
contant (en) 95, 162, 271, 331, 375
contract 61, 62, 65, 77, 210, 227,

267bis, 268, 300, 302,
303, 320, 325, 329, 339,
341, 343, 347, 366

burgerlijk 77
commercieel 320, 325, 326
consensueel 9, 40, 58, 59, 77, 121
eenzijdig 58, 59
intuitu personae 77, 85
onbenoemd 40, 77
reael 59, 95, 121
sui generis 139, 210
wederkerig 40, 59, 77, 103

contractbedrag 347

contractondertekening 301, 309
contracttype 205
controle(attest) 100, 126, 236, 244, 298,

367, 382, 410
conversierisico 375

coaperatie 181, 199
Copromex 250, 311, 335, 337, 340,

341
correctiecoafficiant 341

correspondent-bank 292, 378, 379, 408
credit 69, 95, 109, 137

onder gebruikelijk voorbehoud 87, 116, 117, 120, 382,
390

creditering 116, 171
crediteur 79

crediteurrekening                        95
crediteurstand                         80
Creditexport 49, 300, 301, 304-307,

310, 312, 313, 329, 332,
334, 335

Creditexport-pool 36, 88, 89, 139, 250, 300,
304, 308, 309, 311, 332

creditintrest, creditrente 13, 52, 81, 129
creditpositie 81, 96
creditsaldo 46, 77
creditstand                            78
creditum 141
curator 107

dagafschrift 41, 97
D.C.K. 218, 227, 237
debet 14, 69, 80, 95, 116, 131,

163, 378
debetintrest, -rente 13, 78, 81, 96, 97, 106,

115, 117, 129, 136, 172
debetmogelijkheid 95, 271, 284
debetpost 121
debetsaldo 46, 77, 97, 212
debetstand 43, 77, 131
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debiteur 6, 43, 54, 55, 68, 77, 95,
100-103, 106, 116, 117,
129, 159, 166, 248, 309,
331

debiteurenportefeuille 22
debitum 162
deelneming 227, 344
deelzending 313, 351
definitie 139, 366
degressiviteitsclausule 351

dekking 29, 75, 80, 127, 134, 137,
212, 246, 258, 272, 273,
279, 281, 282, 286, 292,
305, 390

dekkingsclausule 212

dekkingscodffici6nt 176

dekkingsverhouding 208, 210
delcredere(premie) 341

delcredereprovisie 151, 335
denaturatie (v.borgtocht) 209
deposant                                33

depositaris 175

deposito 12, 13, 36, 49, 69, 77,
176, 192, 343

depositoboekje 10, 36
depositofunctie 12

depositorekening 10, 77
derde 15, 16, 21, 22, 35, 78,

85, 90, 107, 129, 135,
139, 206, 208, 210, 220,
244, 284, 346,.350, 378,
391, 403

derde bank: zie bank
derde begunstigde 208

derde-garant 29, 33
derde land: zie land
derde-schuldeiser                       78
derde-schuldenaar 205

derden-beslag 45, 46, 104, 361, 363,
404-406

Deutsche Bundesbank 255
devies 31, 80, 96, 123, 127, 249,

267bis, 296, 335, 336,
339, 378, 414

deviezenfinanciering 296, 336, 337, 339, 340
deviezenmarkt 267, 306
dienst, -prestatie, -verlening 11, 53, 103, 156, 162,

301, 309, 320, 333,
363ter, 367

discontabel (N. Ned.) 152

disconto, -tering 30, 82, 87-91, 138, 140-
142, 144, 156, 159, 160,
169, 201, 258, 265, 271,
272, 275, 276, 279, 283,
284, 292, 295, 296, 300,
317, 335, 341, 391

discontoafrekening 118

discontobasisrentevoet 152
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discontokosten 4, 156, 162, 260, 265,
272, 279, 281, 286

discontofaciliteit 261
discontokrediet 3, 6, 14, 25, 48, 56, 87,

93, 94, 96, 99, 118, 138-
140, 172, 184, 298, 299

discontolijn 143
discontoprovenu 30, 53, 144, 156, 171,

175, 260, 268, 272, 273,
275, 281

discontorecht 151, 155, 160, 172
discontorente (-voet, -tarieven) 48, 150-152, 175, 255,

307, 308
discontotechniek 175
discontoverrichting 14, 159
discount house 251
dispensatieovereenkomst 147
dispositie 398
diversificatie 348
dividend 184
doelstelling 13, 177, 187, 196, 319
domiciliaring 87, 95, 148, 152, 167, 341
domiciliewissel 148
dossier 51, 195
dossierkosten 38, 47, 51, 75, 189, 341
dossierrecht 268, 289
douanerecht (en) 230, 231, 289, 355
Douanen en Accijnzen 229-231
drie-partijen-overeenkomst 217, 218
drie-partijen-verhouding 101
drie-partijen-verrichting 368
drukker 244
dwangpromesse                           89
document 90, 119, 211, 213, 234,

263, 268, 290, 292, 298,
331, 343, 344, 362, 364,
367, 372, 374, 376-378,
387, 389, 390, 393, 397,
400, 401, 403, 405-407,
412, 416

documentair krediet 3, 6, 16, 35, 56, 80, 140,
210, 211, 249, 257, 258,
265, 268, 284, 285, 292,
298, 301, 305, 317, 328,
330, 331, 341, 343-345,
352, 362, 364-366, 368-
370, 373, 376, 378-382,
385, 389, 390, 396-408,
413-416

documentair kredietadvies: zie
kredietadvies

documentaire betalingsprovisie 410, 413-415
documentaire kredietopening 369
documentaire provisie 412-415
documentaire remise 263, 284, 285, 292, 317,

342
economie 9, 14, 176
echtheid 362, 382, 383
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E.E.G. 175, 233, 265
eenheid van rekeningen 46, 84, 85
eenheidsbeginsel 109
eenheidsmarkt 267
eenheidsprijs 399
eenzijdig: zie contract, karakter
effect
(waardepapier) 77, 122
(rekening-courant)

-ondeelbaar 78, 80, 95, 109
-schuldvernieuwend 69, 79, 80, 85, 95, 109

effectenpand 137
eigen bijdrage 184, 185
eigenaar, eigendom 23, 24, 58, 90, 145

fiduciair - 6, 21, 53-55, 91, 102, 159
eigendomsbewijs 136
eigendomsoverdracht 6, 54, 87, 90, 91, 139,

141, 145
eigendomsvoorbehoud 6, 53, 54, 139
Einzelabtretung 55
eisbaarheidsdatum 390
element 66, 75, 97, 151, 359, 363-

bis, 377
emittent                                 90
endossant 87, 159
endossement 91, 103, 104, 106, 107,

122, 141, 183, 251, 318,
378

endossementsprovisie 52, 152, 179, 299, 306,
332

Engeland 138
Engelse banken, merchant bankers 251, 365
erkenning 110
eurodeviezenmarkt 337, 338
eurokrediet 2, 176, 305, 309, 312
euro-obligatie 309
exceptie 91, 93, 103, 107, 209,

210, 247, 360, 369
expansie 176
expansiewetten 184
exploitatiecentrum                      84
export 23, 26, 55, 93, 202, 216,

249, 252, 253, 258, 264,
267bis-269, 272, 287, 289-
292, 296, 298-300, 302,
311, 315, 329, 331, 332,
346, 373, 378, 383

exportacceptkrediet 260, 272, 292
exportbedrag 276
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exporteur 251, 259, 260, 267bis,
271-275, 281, 283-286,
292, 299, 302-304, 309,
311, 317-319, 329-332,
334-336, 340, 341, 343,
344, 346, 348, 349, 352,
354, 361, 363, 364, 369,
370-376, 378, 379, 381-
386, 390, 395, 396, 399,
400, 401, 408, 411

exportfactuur 292
exportland 271, 273, 281, 284, 285,

320, 344, 375, 390, 392,
395, 397, 409

exportomzet 298
exportvergunning 268
exportverrichting 15, 34, 246, 255, 268,

298, 301, 302, 339, 343,
364

extend or pay 358
evolutie 93, 249, 343
fabricage 201, 301, 303, 320
fabricagekrediet 21, 25, 93, 94, 140, 201-

203, 301, 303, 317, 341
fabricageperiode 203, 349
fabricageplan 201
fabriek 177, 232, 300, 304, 319
fabrikant 201
faciliteit(en) 134, 135
factoring 2, 141
facturatie 335
factuur 6, 30, 53, 86, 102-107,

138, 140, 152, 162, 177,
268, 270, 279, 292, 298,
301, 364, 399, 400

factuurbedrag 103, 162, 272, 273, 279
factuurdisconto 91, 104, 140
factuurkopie 55
failliet, faillissement 46, 61, 82, 85, 107, 187,

194, 378, 403, 407
faillissementsrecht                      8
farmaceutische specialiteit 243
feitelijk krediet 10, 100
fiduciair: zie eigenaar/eigendom,
overdracht
filiaal 383
financieel beheer                       38
financiale clausule 300
financiale constructie 258
financiale details 329
financiele instelling 2, 18, 28, 33, 36, 56, 91,

95, 101, 104, 117, 141,
179, 182, 306, 320, 334,
373

financieel kader 329
financiale kosten                        38
financieel krediet 249, 302, 320, 324, 329,

331
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financiale lasten 332, 341, 373
financi6le markt 1, 6, 138, 250, 258, 260,

300, 306
financiale middelen 300
financieel papier 268
financieel standpunt 26
financiale structuur 4, 13
financiale techniek 252, 401
(zie ook techniek, financierings-
techniek)
financieel type 331, 332
financiale verrichting 253
financiale wissel 87, 150
financiering 6, 13, 15, 21, 23, 24, 34,

54, 136, 142, 177, 199,
201, 250, 255, 259, 268,
280, 285, 296, 298, 302,
311, 320, 333, 336, 339,
370, 373, 378

dubbel 34, 259, 272, 280, 289
extern 4, 18
globaal 175
intern 4, 10, 18, 22
parallel 309
zie ook deviezenfinanciering,
overfinanciering)

financieringsbehoefte 184, 280
financieringsbron 25
financieringsduur 267bis
financieringsfunctie 14, 87-91, 251, 252, 258,

284
financieringsinstrument 6, 370, 371
financieringskost 332
financieringskrediet

(voorraden voertuigen) 93, 136
(middellange export) 313, 324

financieringslast 259
financieringsmaatschappij               12
financieringsmix 184
financieringsmogelijkheid 38, 156, 184
financieringsplan, -programma 184

financieringssysteem 280
financieringstechniek 201, 300, 301, 329, 334
(cfr. financiale techniek) 252
financieringstermijn 267bis, 335
first refusal-clausule 37
flat (rate) 50, 97
fondsdekking 80, 378
fondsen 201, 223, 258 , 272
fonsengebruik 333
forfait

met - 334
bedrag 50, 410
betalingswaarborg 335
(zie ook provisie)

forfaitdisconto
algemeen 35, 149, 151, 159, 335
bij export 2, 35, 149, 284
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forfaitdiscontoprovenu 335
franchise 313
Frankrijk 6, 256
fraus omnia corrumpit 406
freezing 385
funding 337, 338
fusie van rekeningen                    85
gading

naar haar - 44, 139, 208
garagist 136

garandering 400, 410, 411
garant 205, 208, 210, 247, 344
garantie 205, 206

(verleend door bank: zie bank-
garantie)

garantieakte 92, 210, 343, 359, 360,
363ter

garantiebedrag 363ter
garantieovereenkomst                     40
garantieverlening 344, 349
gebouw 177, 195, 238
gebruik 96, 100, 165, 176, 277,

232, 234, 249, 352, 357,
360, 361, 363ter, 365

gebruikslimiet 111

gecertificeerd(papier) 52, 152
geding 369

gedomicilieerd: zie domicili6ring
geandosseerde 103
gefailleerde                            85

geld 10, 58, 77, 93, 95, 139,
175, 275, 286

geldigheidstermijn 292, 363ter, 382, 399,
401, 407, 408, 410

geldgever                               16

geldkrediet 9, 10, 13, 14, 16, 30, 57,
77, 88, 100, 208, 258,
275, 283

geldlening 9, 14, 16, 57-60, 64, 75,
77, 79

geldopneming 77, 135
geldoverschrijving 77

geldscheppend karakter                  13
geldschuld 208

geldsom 222

geldstorting                            77
gelduitgave                              93
geldverbintenis 210

geldvervoer 77, 138
gemeente 102, 113, 148, 228
geneesmiddelen 243
gerecht 212

gerechterlijk akkoord 46, 82, 85, 87, 146
gerechterlijke betwisting 224
gerechterlijke weg 78

gerechtsdeurwaarder 146
gerechtsdeurwaardersexploot 110, 400
gerechtskosten 220
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gewestregering 195
gewestwaarborg 195
gewoonte 131, 142, 251, 304
gewoontekarakter 75

gewoonterecht 69, 366
globalisatie 335
globalisatieprincipe 141

globalisatiesysteem 298
Globalzession 55

goed(eren) 10, 11, 35, 36, 77, 90,
100, 101, 103, 115, 133,
139, 142, 162, 175, 188,
203, 220, 221, 226, 230,
233, 236, 245, 253, 259,
263, 265, 267bis, 268-270,
283, 293, 317, 320, 331,
332, 355, 367, 376-378,
390, 399-401, 405, 407

bederfelijk 290
buitenlands 335
duurzaam 201
gewarranteerd                        90

in pand gegeven                      90
materieel                           36
onroerend 36, 222, 238
roerend 53, 54
verkoopbaar 290

vervangbaar                          58
vervoerbaar 290

goede trouw 107, 161
goede uitvoering 341

goede zeden 65, 359, 360
goederenverrichting 10, 251
goedkeuring 329

green clause 401

griffie                                 68
griffierechten 238

groep 198

grondstof 20, 133, 201, 255, 267bis,
352, 376

groothandelaar 251

groothandelszaak 195
grote onderneming                       3

gunstvoorwaarden 358
Haftungskredit 15

halfafgewerkt produkt 267bis
handel 251

binnenlands 93, 207
buitenlands 207, 230, 252, 333, 351
internationaal 210, 249, 343, 344, 364,

377
handelaar 10, 14, 27, 77, 87, 137,

237, 238, 251, 262, 399-
401

handelaarskrediet 397
handelsaccept 48, 52, 86, 140, 152, 251,

264, 265, 272, 295, 299,
371
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handelsaccept(disconto)krediet 14, 30, 35, 140, 249, 299
handelsbetrekking 343
handelscontract 77, 107, 211, 309, 317,

341, 351, 353
handelseffect 9, 14, 30, 35, 36, 40, 80,

82, 89-91, 116-118, 122,
134, 138-140, 147, 151,
152, 297, 303, 304, 306,
308, 323, 334, 341

handelsgebruik 103, 366
handelsovereenkomst 343
handelspapier 117, 152, 264, 265, 307,

330, 335
handelspartner 259, 290, 292
handelsportefeuille 31
handelsrecht 366
handelsregister 107, 270
handelsverrichting 77, 87, 139, 152, 158,

251, 255, 267bis, 275,
290, 292, 298, 361, 400

handelsvordering 54, 55, 101, 141, 275
handelswijze 80, 303
handelswissel 35, 48, 87, 88, 148, 150,

275, 284, 292, 314, 375,
383, 392

handelszaak 7, 91, 101, 193
handtekening 15, 103, 119, 120, 152,

251, 291, 378, 379, 383
handtekeningkrediet 3, 4, 7, 10, 14-16, 30,

56, 57, 77, 88, 92, 93,
174, 208, 249, 258, 278

hefboomeffect 185, 192
heffing 233
herdisconto, herdisconteerbaar 88, 90, 139, 152, 158,

175, 179, 251, 252, 285
herdiscontokrediet, -plafond 98, 152, 252, 264, 266,

294
herdiscontomogelijkheid 48, 138
herdiscontoverbintenis 266
herdiscontovoorwaarde 152, 252
herfinanciering 305, 337, 338
herfinancieringsmogelijkheid 1, 6, 311
herfinancieringsorganisme 250, 334
herfinancieringstechniek               2
herroeping 237, 239, 241
herstructurering 26
herziening 365
hoofdaannemer 348
hoofdcontract                           68
hoofdcontractant 348
hoofdgarantie 348
hoofdelijk 209
hoofdrekening 135
hoofdschuld                             68
hoofdschuldenaar 29, 209, 210, 258
hoofdsom(bedrag) 63, 320, 341
houder

v. accept 258
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v. warrant                           90
v. wissel 148, 167

huisbankier 43
huiseigenaar 222
hulp 193

sectorieel 373
huur 77
huurwaarborg 222
H.W.I. 36, 48, 87-90, 93, 94, 98,

115, 139, 158, 159, 167,
174, 201, 250, 252, 264,
277, 294, 295, 303, 308,
335

hypotheek 193, 238
I.B.R.D. 333
I.D.A. 333
immobilisatie 100, 343
import 19, 201, 258, 259, 264,

267bis, 269, 283, 289, 291
importacceptkrediet 260, 279
importbank 332, 390
importeur 230, 243, 259, 260,

267bis, 271-273, 275, 276,
279-287, 292, 296-298,
303, 304, 317, 319, 332,
343, 347, 364, 365, 369,
372-378, 381, 382, 387,
390, 391, 394-397, 399,
400, 408-410, 416

importland 271, 273, 280, 284-286,
344, 355, 364, 376, 379

importvergunning 268
importverrichting 34, 255, 268
inbezitneming 303
inbezitstelling                         90
incasso 53, 101, 116, 119, 141,

145, 152, 167, 292, 410
incassodocument 117
incassofunctie 87, 89, 116, 119, 154, 160
incasso-instrument 118, 122
incassokosten 47, 120, 151, 335, 379
incassokrediet 14, 87, 93, 116, 118, 122,

290
incassoprodukt 292
incassoprovisie 116, 341, 411, 413
industrie 27, 179, 195
industrialisatie 300
industrieland 300, 373
informatie 357
infrastructuur 309
infrastructuurwerken 11, 309
ingebrekestelling 187
ingebruikneming 219
ingenieus 185
inhouding 109, 354
inhoudingsgarantie 249, 354
inkomen, inkomsten 69, 109, 129, 137, 171
inkoopagent 401
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inlichting(en) 98, 300
inlijving                              67

inpandgeving
v. effect 122
v. factuur 6, 14, 91, 103
v. goed(eren)                        90
v. handelseffect 122
v. handelsvordering 101
v. handelszaak 193
v. saldo op bankrekening            14
v. schuldvordering 108-111
v. toewijzigingsbrief 14
v. verbintenis 400
v. warrant 14
v. wissel 141

inpandneming
v. wissel 292
v. schuldvordering 292

inpensionstelling 87, 88
instelling van openbaar nut 108

inschrijver 227, 236, 350
inschrijving 101, 110

in rekening-courant 69, 85
inschrijvingsbedrag 227

inschrijvingsbewijs 136

inschrijvingsgarantie 227, 249, 350, 352
insolvabiliteit, insolventie 101, 396
insolventierisico 375, 378, 384
inspeciecertificaat 352, 376
Inspectie van Artsenijbereidkunde 243
installatie 177, 304
instantie 110, 298
instelling 250, 300, 344
Mie ook financiale instelling)
instructie(s) 147, 187, 189, 208, 317,

330, 331, 365, 370, 384,
403, 407

instrument 87, 390
instrumentum 395
instrumentarium 9, 57
intentieverklaring 330

interbankenmarkt 125

interbankenrente 125

intercommunale 113, 114
internationalisatie                     2
Internationale Kamer voor Koophandel 345, 365
interne markt                            8

interpretatie                           78
interventieprovisie 411, 413
interventietermijn 318
intervenient 147

intrekking 241, 381
intrest (cfr. syn., rente) 10, 33, 40, 43, 46, 47,

60, 63-65, 67-69, 72, 75,
79, 81, 95, 97, 99, 100,
121, 156, 272, 295, 310,
323, 332, 333, 341, 391

bedongen, contractueel 64, 145, 320
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tussentijds 310
wettelijk 64-66, 73, 145, 234

intrest op intrest                       67
intrestafrekening 100

intrestberekening                      78
intrestformule 341
intrestkosten 373
intrestlast 318
intrestregeling                         81
intrestrisico 336
intreststabilisatie 338
intrestvoet (cfr. syn. rentevoet) 12, 99 , 337
intrestvoorwaarden                      12
intrestwissel 335
investeerder 187, 188, 194, 195
investering 6, 11, 26, 176, 177, 187,

194-199, 300
investeringsbedrag 93, 84, 196-198
investeringskrediet 3, 6, 19, 20, 25, 26, 30,

35, 49, 52, 56, 80, 89,
93, 94, 96, 176, 179, 183-
185, 188-195, 248, 319

investeringsproject 184

inwerkingtreding 339

issuing bank 208
kaderovereenkomst 249, 301, 302, 327, 329,

330-332

kalenderdag 272

kalenderkwartaal                        97
kantoordirecteur 137

kapitaal 33, 65, 66, 69, 184, 187,
300, 306

kapitaalaflossing 187

kapitaalgoed 3, 300, 330, 331
kapitaalmarkt 300

kapitaalpremie 176, 184, 195, 197, 198
kapitaalverhoging 13, 96, 184
kapitalisatie 67-69

kapitalisatiebon                        69
kapitalisatiecontract 71
karakter

accessoir 363ter
autonoom 360
abstract 87, 107, 209, 210, 363ter
eenzijdig 210

juridisch 258

kennelijk 359

polyvalent                          5
revolving 139, 159, 230, 233, 236

kasbon 129, 176, 192
kasfaciliteit 14, 93, 96, 118, 131

kasgeldlening 14, 19, 20, 30, 35, 56,
80, 93, 122, 123, 252
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kaskrediet 3, 21, 25, 26, 34, 35, 48,
78, 93, 96-98, 100, 101,
115, 116, 118, 121, 125,
127, 129, 136, 137, 167,
171-173, 184, 190, 201,
303

kasuitbetaling 171
kasuitgave 208
kasvoorschot 21
kenmerk 408
kennis 359
kennisgeving 107, 379, 397
klant 21, 24, 156, 208
kleinhandelszaak 115
K.M.0. 195, 198, 331, 335
kolonie 300
Koninklijke Automobielclub van Belgia  234
Konsdnsusvertragstheorie 59
koop 14, 77, 103, 107, 152,

156, 208, 219, 377
koopbedrag 351

koopcontract 320, 375, 381, 382
kooporder 141

koopprijs 369
koopwaar 220, 221, 401
koper 10, 54, 87, 107, 141, 162,

202, 208, 209, 217, 218,
249, 270, 272, 275, 283,
292, 300-302, 309, 313,
315, 317, 319, 320, 324-
327, 329-332, 336, 341,
343-345, 350, 351, 358,
375, 390, 392, 397, 407,
415

koperskrediet 10, 19, 20, 249, 302, 320,
324, 329, 331

kopersland 309
kopersmarkt 343
koperstype 330, 332
kopie 268
kort geding 361, 363, 404, 406, 407
korting 141, 162, 283
kosten, kostprijs 37, 38, 43, 47, 49, 51,

97, 126, 141, 144, 145,
150, 156, 162, 163, 165,
166, 184, 192, 194, 238,
296, 309, 313, 332, 335,
338, 341, 355, 393, 400,
415, 416

kostenaspect                             18
kostenelement 153
kostenstijging 184
krediet (vorm) 10, 31, 33, 37, 47, 99,

109, 139, 141, 290, 300,
377

actief (N. Ned.) 58
aflopend 44, 304, 402
binnenlands 6, 93, 400
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buitenlands 249, 250
commercieel 137, 203
consortiaal 208
direct 262
financieel 320
geadviseerd 379
geconfirmeerd 379
geopend 183
globaal 317
indirect 262
individueel 302, 320, 322
industrieel 189, 202, 303, 319
in rekening-courant 16

kortlopend 21, 25, 26, 41, 46, 184
langlopend 3, 6, 12, 18, 26, 49
liquide 36, 158
(middel)lang 26

niet-specifiek                      18
oneigenlijk 117

opgenomen 183
overdraagbaar 86, 371, 399, 400, 403
parallel 304, 320
passief (N. Ned.) 58

persoonlijk 263

polyvalent 21

produktief 25

projectgebonden 177

progress payment 203
rechtstreeks 301, 320 , 322
revolving 9, 44, 235
soepel 137

specifiek 10, 18, 21, 34, 96, 201,
303

wekelijks 43, 230
zakelijk 263

kredietaanvraag, -vrager 33, 37, 40
kredietaanwending                       38
kredietadvies (documentair) 41, 92, 364, 367, 376,

377, 382, 383, 389, 394,
395, 400, 407, 412

kredietafsluiting                       46
kredietbedrag 44, 125, 322, 341, 399,

410

kredietbedindiging                      95
kredietbegunstigde, -ging (bij accept) 260, 272, 274, 279, 284-

287, 295
kredietbehoefte 101, 125
kredietbepaling 41, 377
kredietbeperking 97, 152
kredietbrief 41
kredietfaciliteit 281, 292
kredietfunctie 319

kredietgenieter 103, 261
kredietgever 3, 40
krediethandeling 39, 208
kredietinstelling 12, 18, 101, 102, 115,

116, 162, 175, 180, 181,
255
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kredietinstrument 91, 122
kredietintresten 341

kredietkosten 47, 97, 283
kredietlijn, kredietplafond 9, 40, 43, 45, 59, 80 , 95,

97, 99, 103, 116, 126,
130, 169, 305, 319, 331,
399

kredietnemer 40, 41, 46, 48, 53, 55,
78, 80, 85, 87, 90, 93-
101, 103, 104, 106, 108-
110, 115, 116, 125, 136,
139, 141, 145, 147, 159,
161, 162, 165, 170, 171,
173, 175, 188, 195, 208-
213, 241, 246, 258, 260,
271, 275, 284, 294, 321,
332, 357, 359, 360, 369,
378, 379

kredietonderhandeling                   3
kredietonwaardigheid 146

kredietopening 16, 39, 40, 43, 51, 81,
82, 85, 87, 95, 97, 111,
123, 139, 208-210, 258,
260, 271, 284, 291, 320,
344, 369, 373, 378, 390,
400, 416

kredietopeningsbrief 33, 40, 41, 46, 59, 103,
172, 309

kredietopeningsprovisie                 51

kredietopneming 165

kredietopvolging 37, 137

kredietopzegging 40, 89
kredietovereenkomst 9, 37, 41, 119, 325, 360
kredietpolitiek                          13

kredietreglement 40, 41, 46, 145, 147, 212,
259

kredietrisico: zie risico
krediettechniek 3, 8, 300

krediettermijn 300, 324

kredietterugbetaling 341

krediettoekenning 137

kredietvariant 301, 314
kredietverlener, lening 9, 14, 31, 33, 36, 37 , 53,

57, 59, 77, 91, 111, 112,
150, 184, 195, 208, 245,
376, 378

kredietverrichting 33, 36, 40
kredietverzekering(polis) 268, 298, 300, 314, 318,

320, 330, 331, 335, 343
kredietverzekeringsorganisme 75, 250, 320, 334, 335
kredietverzekeringsvoorwaarde(n) 341

kredietvolume                            97

kredietvoorwaarde(n) 145, 329
kredietvorm: zie krediet
kredietwaardigheid 10, 111, 357, 359, 375,

376, 384, 399
kredietwezen                             7
kredietzaak                              37



357

kredietzoekende                         38
kwalificatie 363ter

kwaliteit 376, 407
kwantiteit 367

kwitantie 116, 119
land 290, 305, 317, 335, 336,

341, 365, 373, 384
derde 271, 273, 282, 284, 287,

364, 388
v. exporteur 386

v. importeur 387

Islamitisch 60, 345
minder ontwikkeld 300

ontwikkeld 300

riskant 410

landbouw(er) 27, 152, 181, 195, 199

landbouwkredieten 187

landbouwpolitiek 235

landbouwvoorrecht                       7
last (en) 75, 219, 309, 332, 390

lasthebber 148, 382, 399

leasing 2, 57, 176

leenschuld                               67

lening 38, 59, 71, 79, 124, 125,
199, 333, 336, 337, 373

hypothecair
- 2, 3, 25, 71

langlopend
- 12, 26, 36, 185

- op afbetaling 192

openbaar - 306

leningsbelofte                           5
9

leningsovereenkomst
333

levensduur 300, 304

levensverzekering
71

leverancier (cfr. verkoper) 6, 102, 162, 166, 208,
248, 251, 279, 283, 300,
303, 304, 319, 320, 326,
330, 350, 359, 400, 403

leverancier-exporteur                   
10

leverancier-pandgever
103

leverancierdisconto(krediet) 6, 14, 21, 25, 30, 35, 93,
140, 162, 165, 168-170,
175, 201, 248, 282, 302,
303

leverancierskaderovereenkomst 330, 331
leverancierskrediet 10, 23, 26, 249, 302, 303,

315, 316, 319, 320, 323,
324, 329-331, 335, 341

leverancierstype
330-332

leverancierswissel 169

levering 6, 52, 54, 55, 84, 103,
108, 110-112, 160, 227,
236, 301, 303, 304, 317,
328, 341, 344, 351, 352,
402, 407

splitsbaar
381

voor Min. Landsverdediging 109

leveringsbewijs
378

leveringsplicht
339
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liquide 36, 167
liquide middelen 4, 5, 10, 36, 38, 87-89,

96, 97, 100, 115, 129,
141, 156, 162, 175, 184,
275, 284, 343

liquiditeit 32, 36, 38, 125, 156, 157,
167, 185

liquiditeitsgraad 36

liquiditeitsmoeilijkheid                98
loans make deposits                     13
loketkrediet 137
lombardlening 14, 35, 122
Londen 251, 287, 337, 364
London Market Association 251
looptijd 121, 126, 152, 156, 173,

187, 189, 191, 197, 201,
213, 220, 222, 227, 228,
230, 233, 236, 238-240,
242, 213, 272, 295, 298,
306, 307, 311, 324, 353

Low Intrest Rate Currencies 336
maatregel 362, 363
maatschappelijke orde 74
machine 177, 185, 193, 285, 300
machtiging 231, 239, 241, 384
mantelcessie, Mantelzession 55

marge 37, 48, 49, 125, 127, 136,
175, 252, 336, 338, 367

markt (zie ook kopers-, verkopersmarkt) 343
marktrentevoet 311, 336, 337
matching(risico) 336
materieel 177, 195
maximumbedrag 103, 335, 408
maximumtermijn 255
medecontractant 344

medeplichtigheid 360
merchant banker 251, 261
merchants credit 397

metingscertificaat 364
middelen 4, 87, 336
Middeleeuwen 251
middel(lang) betalingsuitstel 267bis

(export)krediet 3, 6, 10, 12, 14, 23, 30,
35, 49, 52, 87, 89, 140,
150, 176, 203, 206, 249,
301, 306, 309, 342, 364,
371

middel(lange) export 249, 300, 315
middenkoers 265
middenstand(er) 180, 198
middenstandskrediet 189
Ministerie van Buitenlandse Handel 311, 333
Ministerie van het Brussels Gewest 195
Ministerie van Financi8n 152, 229, 333
Ministerie van Landbouw 195
Ministerie van Landsverdediging 21, 109, 113
Ministerie van Verkeerswezen 239, 240, 243
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 195
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Ministerie van Volksgezondheid 243
Ministerie van het Waalse Gewest 195
Ministerieel Comit& voor Buiten-
landse Betrekkingen 333
misbruik 71, 72, 75, 215, 358-361,

363ter, 369, 406
mobiliseerbaarheid, mobilisering 36, 98, 100, 101, 115,

150, 158, 164, 167, 175,
194, 265, 267bis, 294,
305, 390

mobiliseringsfunctie 14, 87-90
mobiliseringskrediet 21

mobiliseringsmogelijkheid 36, 37, 167, 300
mobiliseringstechniek 4, 18, 26, 275
modaliteit 213, 335
moederland 300
monetaire overheid 37, 252
monetaire politiek 252

montage 301, 303, 304
motief 359
multinationaal consortium 300
multinationale ondernemingen           3
nadeel 99, 156, 165, 167, 379
N.B.B. 36, 48, 56, 87, 89, 90,

93, 94, 115, 139, 159,
175, 246, 250, 252, 264,
266, 268, 285, 294, 298,
304, 333

N.D.D. 298, 304, 305, 309, 310,
313, 314, 318, 320, 321,
325, 330, 332, 334, 335,
337, 341, 364

Nederland 6, 138, 257, 268
Nederlandse Vereniging van

Deviezenbanken 365

negotiering 377, 382, 389, 393, 399,
411

negotiaringskosten 379

negotiaringskrediet 393-396

negotieringsprovisie 321, 411
negotiaringsrentevoet 48, 52, 140, 152, 295-297,

299

negotium 395
nemer van wissel 167
New York 364

nijveraar 237
N.I.L.K. 94, 181, 183
N.M.B.S. 237

N.K.B.K. 180
N.M.K.N. 33, 36, 49, 56, 89, 94,

139, 179-181, 183, 305
nominaal bedrag 139, 158, 162, 163, 265,

279-281
Noordamerikaanse banken 365
Noorditaliaanse bankiers 251
norm 264, 265, 305
notariaat 223

note issuance facility                 2
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novatie: zie schuldvernieuwing
nuancering                              58

objectivering 354

obligatie 25, 26, 36, 96, 122, 192,
300

obligo 159, 162, 347
ocean bill of lading 365
OESO-concensus 311, 336
off balance verbintenis                 2
offerte 339, 350
offerte-aanvraag 344
offerteperiode 339
O.K.I. 56, 195
omstandigheid                           61

omvang 300, 311, 347, 348, 367,
378, 380

omzet 11, 100, 127, 143, 230,
238, 276

onbruik                                 82
ondeelbaarheid 77

onder gebruikelijk voorbehoud 116, 117, 119, 393, 396
onderaannemer 109, 217, 348
onderdeel 307

onderhandelingen 300, 329
onderhandscontract, -garantie 353

onderleverancier 348

onderneming 4, 5, 10, 11, 13, 22, 24,
33, 36, 37, 47, 96, 123,
126, 176, 184, 195, 298,
300, 319, 343, 352

ondernemingsstructuur 177

ondersteuningsorganisme 250
ondertekenaar 247

ondertekening 341, 347
onderzoek 290, 298, 361, 362, 367,

407

onregelmatigheid 367
onroerend goed 25

ontbreken 360
ontlener 58, 65-67, 71, 339, 373
Ontvanger: zie "Douanen en Accijnzen",

"Registratie en Domeinen"
ontvangst(en) 36, 95, 201, 272, 273, 416

ontvangstbewijs 401

ontvangststaat 313

ontwikkeling 1, 77, 251, 300, 336, 365
ontwikkelingsland 305, 373
ontwikkelingszone 176, 196, 197
onverdeeldheid                          85
onzekerheid 367

oorsprong 367
oorsprongscertificaat 364
oorzaak 208

Oostenrijk 233

opbrengst 119, 139, 142, 185, 187,
191, 194, 260, 292, 400,
401

opdracht 77, 350, 373, 377, 382
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opdrachtgever 208-210, 213, 224, 342,
344, 350, 357-364, 368,
369, 371, 372, 377, 392,
394, 399, 403-406

opeisbaarheid 85, 187, 241
openbaar bestuur 108, 110-114, 227, 244
openbare lening 306
openbare orde 46, 68, 74, 359, 360,

363ter
opening 410
openingsprovisie 410
oplevering 112, 217-219, 222, 228,

301, 326, 351, 353, 354
oplossing 300
opneming 4, 93, 99, 101, 186, 190,

332, 339, 365, 370, 390,
410

opnemingsdatum 341

opnemingsprovisie 410, 416
opschorting 108

opslagbewijs 401

opslagcontract 236
opzegging(stermijn) 58, 61, 82, 85, 95, 100,

110, 229-231, 233, 236,
239, 242, 246

opzet 177
order 112, 138, 331, 311, 378,

400
orderbriefje (syn. promesse) 14, 30, 36, 53, 61, 86,

87, 89, 94, 98, 119, 138,
171, 194, 201, 247,
267bis, 303, 305, 314,
317, 318, 323, 330, 331,
335

orderdocument 119

orderpapier                             91
organisatie

- internationaal 333
overbruggingskrediet 25, 96, 190
overdisponering 9, 14, 43, 93, 97, 100,

116, 130, 159, 291
overdisponeringsprovisie                46
overdraagbaarheid 339
overdracht 55, 57, 91, 104, 135, 399

fiduciair 6, 54
overeenkomst 44, 58, 68, 69, 85, 271,

284, 304, 311, 329, 373
overeenstemming 367, 390
overfinanciering 34, 313
overhandiging 389
overheid 3, 11, 176, 184, 195

monetair 37, 252
overheidshulp 195
overheidsinstantie 26
overheidskrediet 333

overheidsmaatregelen 6, 13
overheidsobligatie 3, 336
overheidssteun, -tussenkomst 93, 176, 188, 311
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overheidsvoorschrift 176
overheidswaarborg 195
overlegging 363ter
overname 223, 321
overschrijving 95, 135, 141
overtreding 65, 233
overzeezending 378
pand 21, 35, 55, 90, 101, 103,

108-110, 112, 115, 122,
136, 175, 275, 400

stil                                7
pandakte 102, 122
pandhouder 101
pandrecht

stil                                6
pandverbeurd                            6
papier 87, 152
parabancair krediet 2, 3, 56
parameter 306
parastatale instelling 113
participatie 36, 184
particulier 3, 10, 11, 27, 113, 137

(subst.) 228
partij 61, 70, 77, 78, 80, 85,

87, 167, 206, 226, 260,
344, 358, 364, 366

passief 78
passiefpost 77, 115, 116, 162
passiefzijde 4, 21, 101, 109, 175, 275
passieve financiering                   4
penaliteit 109
percentage 48, 111, 129, 147, 172,

175, 320, 348, 351
performance bond 376
periode 70, 122, 130, 135, 275,

339, 378, 398, 416
verdachte -                         78

personeel 304
personeelsbezetting 185
persoon (owen) 371

natuurlijk 102, 108, 138
privaat 113
publiekrechtelijk 109

piek 131
plafond 110, 111
plan 301
politiek 138, 264
politiek risico 361, 379, 384
polyvalent: zie aanwending, karakter,

krediet, vermogensbron
portefeuille 87, 255
portokosten 498
post                                     95
postassignatie 116, 117, 118, 119
postbode 146
postgiro-order 116-119
postkrediet 93, 134
praktijk 209, 361, 390
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preadviseringsprovisie 410, 414, 415
prefinanciering 253

prestatie 211, 301, 343, 348, 361,
367, 408

prijs 58, 107, 110, 319, 332,
339, 367, 376, 381

onbetaald 54

prijsberekening 332

prijsrisico                             90
privaatdiscontomarkt 87, 88, 252, 305
Privatdiskont 255

problematiek 359

proc6d6 29

proces 226

proces-verbaal 112

procedure 90, 329, 333, 363
producent 243, 399
produkt

afgewerkt 255

produktiekrediet 25

produktief krediet 25, 267
produktiemiddelen 11

produktieproces                         35
produktieuitrusting 194
programma                               93

progress payment 301, 313, 317
project 94, 177, 184, 185, 187,

195, 202, 301, 302, 304,
351, 352, 373

project loan 320

promesse 2, 80, 87, 90, 171, 172,
(zie ook syn. orderbriefje) 174, 187, 190, 201

promesse(disconto)krediet 6, 14, 35, 52, 89 , 93,
133, 137, 140, 171, 204

promotor 218, 238
pro rata temporis                       50
protest 145, 187
protestakte                              87

provenu 403

provincie 113

provisie 30, 37, 38, 40, 46, 47,
50, 66, 73, 75, 77, 95,
97, 136, 152, 160, 190,
204, 309, 321, 408, 409,
414, 416

forfaitair 156, 332
provisiekosten 379

publiciteit 329

quasi-kredieten                          10
quasi-schuld                            79

quotum 312

raadpleging 357

rangsrisico
eerste- 35, 100, 119, 159, 167,

193, 201, 293, 378
tweede- 35, 159, 167, 292, 376

rationalisatie 177

realisatie 36, 93, 184, 236
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realisatiemodaliteit 390
realisatiemogelijkheid 384
Realvertragstheorie 59
recht (en) 43, 79, 130, 147, 360,

399, 403, 407
aanvullend 210, 366
dwingend 74
gemeen 62, 90

rechtbank 46, 68, 345, 363, 369
rechter 61, 62, 65, 85, 362, 363-

ter
in kort geding 46, 363ter
ten gronde 46

rechtsband 368
rechtsbegrip 206
rechtseis 79
rechtsfiguur 93, 206, 209
rechtshandeling 139, 369
rechtskarakter                           79
rechtsleer 70, 207, 359
rechtsmisbruik 168, 210, 360, 363ter
rechtsprobleem 345
rechtsspraak 67-69, 107, 109, 119, 207,

359, 365
rechtsverhouding 87, 247
rechtsverkeer 206
rechtszekerheid 138
reclamerecht 54
reconstitutie                            66
red clause krediet 371, 401
rederij 220, 221, 407
redel: zie aard, contract
referentie 336
referentiebank 337
referterentevoet 299, 311
regel, regeling 68, 72, 78, 89, 138, 195,

210, 362, 365
register 105
registratie 243
Registratie en Domeinen 238
registratierecht 195, 238
reglementering 345, 407
regularisatie 407
regres 80, 82, 147, 148, 163,

167, 174, 270, 283-285,
314, 335, 377, 384, 389,
393, 394, 396

regresmogelijkheid 21-24, 100, 382
regresrecht 393
rekening 16, 43, 46, 53, 59, 77,
(zie ook termijnrekening, wacht- 80, 84, 85, 95, 100, 106,
rekening, zichtrekening) 109, 110, 112, 113, 116,

127, 129, 136, 145, 146,
162, 163, 208, 212, 237,
242, 259, 272, 291, 365,
377, 378, 382
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rekening-courant 9, 10, 14, 40, 46, 63, 70,
76-78, 80-83, 95, 100,
109, 139, 144, 145, 212,
237, 378

rekening-courant-krediet 16, 45, 56
rekening-courant-overeenkomst 77, 85
rekening-courant-verhouding             85
rekeningpost 79
relatie 43, 320

commercieel 87, 137, 209, 210, 369,
400

internationaal 364
juridisch 368

remboursbank 372
remboursering 390
remise 46, 78, 85, 258
(zie ook documentaire remise)
remittent 116, 117
rendabel 36
rendabiliteit 32, 37, 38, 127, 185
rendement 10, 37, 38, 306
rente (cfr. syn. intrest) 14, 30, 40, 58, 65-67, 69,

70, 72, 126, 184, 212,
246, 252, 264, 295, 306,
311

bedongen 40, 72
wettelijk 40, 72

rentebedrag 187
rentekosten 332
rentelening 9, 61, 121
rentepeil                               336
rentestructuur 12, 306
rentetoelage 184, 187, 189, 195-199,

311, 315
rentevoet, -tarieven 12, 37, 38, 41, 48 , 49,
(cfr. syn. -intrestvoet) 52, 64, 66, 71-73, 75,

115, 119, 120, 123-125,
136, 138, 152, 156, 160,
172, 175, 189, 248, 251,
265, 294, 295, 299, 301,
329, 332, 336-338, 340,
341

wettelijk 73

(zie ook consensus - Creditexportmarkt)
rentevoorwaarde 320, 331, 375, 381
reserveringsprovisie 97, 101, 332, 341
resiliatierisico 320, 331, 375, 381
respijt                                  61
restitutie                              90
resultaatverbintenis 344

resultatenrekening 275
retentierecht 378
retrocessiemechanisme 306
revolving (zie karakter, krediet)
richtlijn 198
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risico 12, 32-34, 75, 103, 119,
137, 157, 159, 193, 212,
213, 221, 231, 237, 239,
246, 251, 262, 289, 291-
293, 295, 300, 309, 314,
315, 318, 319, 330, 331,
335, 336, 343, 351, 354,
359, 361, 362, 370, 373,
375, 376, 378, 384, 390,
395, 400, 407, 408, 410-
412

(zie ook politiek risico, wissel-
koersricico)
risico-analyse 137

risicograad 33, 35, 298
risicopremie 65, 319
roerende zaak                           6
Rusland 300
saldo 40, 45, 46, 77-80, 82,

112, 187, 331, 378
samenspanning 359, 360
samenstelling                            66
schade 90, 244
schadeloosstelling 109, 220, 221
schadevergoeding 136, 210, 300, 321
schatkist 243

schatkistcertificaat                     3

schending 363ter
schema 44, 278
schip 270

schoorsteenwissel                        87
schuld 12, 21, 62, 63, 78, 79,

95, 109, 110, 139, 185,
209-210, 241, 363ter, 403

commercieel 171

contractueel 77

schuldenaar 12, 61, 63, 90, 102, 103,
107, 108, 110, 139, 174,
208-210, 247, 260, 320,
407

schuldbekentenis                         2
schuldencrisis 300

schuldeiser(s) 12, 34, 45, 46, 61, 62,
63, 87, 90, 103, 108, 205,
208, 209, 239, 241, 242,
247, 361, 378, 406

schulderkenning 112

schuldsplitsing 9, 62, 209
schuldvergelijking 46, 78, 84, 85, 103, 107,
(zie verrekening) 145, 400, 407
schuldvernieuwing 70, 77, 79, 369
schuldvermenging 258
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schuldvordering 4, 6, 10, 12, 17, 21-24,
36, 53-55, 69, 77-80, 85,
86, 90, 91, 95, 101, 102,
107-113, 116, 129, 139,
141, 156, 170, 239, 241,
258, 275, 283, 298, 305,
331, 361, 363, 390, 404,
405, 406, 407

sector
agrarisch 176
ambachtelijk 176
economisch 141
industrieel 176
particulier 25, 122, 176
prioritair 195

sectoriale hulp 373
seizoenkrediet 14, 93, 133, 171
self-liquidating 36, 100, 101, 115, 133,

158, 167, 175, 194, 203,
292, 304

self-securing 33, 100, 101, 115, 159,
167, 175, 194, 203, 292,
304

serieprodukt                             90
soft loan 301, 309, 333
solvabiliteit 36, 38, 185, 202, 208,

239, 251, 298, 379, 407
spaarbank                               56

spaarboekje                              10
spaarneiging 176
specifiek: zie aanwending, krediet

(vorm), vermogensbron,
zekerheidsvorm

spontane kredieten                      10
staat (Fr. Etat) 21, 108, 109, 113, 227,

239, 306, 334
(Fr. atat) 102, 105, 111, 112, 219,

301, 313
staat-tot-staat krediet 333
staatswaarborg 195
stand 78, 156
standby letter of credit 348, 365, 370
stapelhuis                               90
stapelprodukt 401
statement 211
status                                   82
statuut 85, 305
stelling 359
steun, steunmaatregelen 176, 195
stijging 300
strafclausule 72
strookjes

fiscale 232
straight credit 379
straight loan 123
strict compliance 367
store credit 401
structuur 138
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studiekosten 335
subrekening 46, 84, 109, 112
subrogatie 7, 193, 246
subrogatiemogelijkheid 35
subsidie 236
succursale 363

supporting of compensating balance 171
tarifering 9, 189, 239, 240
tanti&me 184
te betalen wissel 162
techniek 95, 249, 298, 315, 319,

329, 343, 363, 400, 401
boekhoudkundig 77
financieel: zie financiale
techniek, financieringstechniek
juridisch 404

technologie 319

tegeldemaking 195

tegengarant 344

tegengarantie 344, 357, 360, 361, 363,
363ter

tegengewicht 343

tegenhanger 162, 361
tegenkrediet 371, 400, 403
tegenprestatie 206
tegenwaarde 121
tekort

permanent 96, 100
tekst 365
telexkosten 408, 415, 416
termijn 30, 47, 52, 58, 61, 77,

82, 91, 95, 107, 119, 123-
125, 167, 175, 189, 212,
213, 242, 265, 267bis,
287, 306, 315, 319, 333,
338, 373, 391, 396, 402

op termijn 89, 375, 377, 410, 413
termijncontract 339

termijndekking 296

termijndeposito 176
termijnkrediet 167, 177, 291
termijnlening                           96
termijnrekening 10, 69, 77, 129
termijnschuld                          96
termijnverkoop 339

termijnvordering 141

termijnwissel 87, 116, 394
terugbetaling 16, 26, 33, 59, 65, 93,

100, 110, 124, 133, 156,
184, 187, 197, 228, 272,
309, 341, 354, 373

terugbetalingsmogelijkheid 331, 341, 373
terugbetalingstermijn 331, 341, 373
terugbetalingsvrijstelling 333
terugvordering 54, 378
thesaurie 125, 187, 399, 400
thesauriebeheer 33
thesauriebehoefte 143
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thesauriebeschikking 124
thesauriekrapte 158
thesaurielast 259, 318, 341
thesaurieplanning 156
thesaurieprobleem 258
tied loan 258
tijdsbepaling                           61
tijdsbeperking                          17
tijdstip 131, 324, 325
titel 406
toekenning 185, 264
toekenningscriterium                   93
toelating 53, 95, 298
toepassingsmodaliteit 110

toepassingsveld 265
toerekening 9, 63
toestand 185, 264, 367
toestemming 129, 195, 298
toetredingscontract 41

toewijzing 227, 350
toewijzingsbrief 110

toewijzingsprijs 236
toezichtsprovisie 101, 106
toonder 270
transfer 267bis, 272
transferrisico 375
transformatie 12

transformatierisico 336
transit 249, 267bis
transitverrichting 233, 255, 287, 289
trekker, trekking 87, 142, 145, 149, 152,

159, 162, 163, 166, 248,
251, 260, 268, 270, 272,
283, 285, 294, 296, 341

trekkingsdatum 270
tussenkomst 338, 344, 362
tussenpersoon 400

typecontract 366
uitbetaling 16, 313, 335, 359, 360,

363, 404, 405, 407
uitgangsrentevoet 337, 338
uitgave(n) 36, 96, 201, 212, 246,

309, 352, 354, 378
uitgavestaat 313

uitgifte
v. aandelen 176
v. borgtochtakte, garantieakte 213
v. effecten 37, 300
v. obligaties 176

uitgiftedatum 152, 160
uitlener 12, 58, 59, 65, 75
uitlening 176

uitrusting 300
uitrustingsgoed 267bis, 304, 319, 352
uitschrijver 227, 350
uitschrijving 344

uitspraak (rechterlijke) 85, 363bis
uitstel 141
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uitvoerbaarheid 363ter
uitvoerder (v. werken) 112, 227
uitvoering 208, 211, 212, 224, 227,

231, 236, 303, 313, 339,
343, 344, 348, 352,
363ter, 369, 407

niet-uitvoering 103, 404
uitvoeringsduur 341
uitvoeringsgarantie 227, 249, 350-352
uitwerking 363ter
uitwinning 209
Uniforme regelen (garanties) 345
Uniforme regelen en usances
(documentaire kredieten) 365
U.R.U. 390, 407
valuta (Fr. monnaie) 2, 31, 81, 138, 235, 265,

283, 311, 335-337, 340,
375, 378, 400

(Fr. valeur) 77, 83, 116, 117, 135, 160
valutadag 117
valutakeuze 300
valutapositie 39
valutaverhouding 208, 210
valutaverschil 116
valutering 83, 97, 99, 117, 134
variant 3, 101, 119, 335, 390
vaste activa 26
vastgoedverrichting 238
vennootschapsbelasting 47
vennotenvoorschot 184
verantwoordelijkheid 319, 365, 367, 382, 386
verbintenis 37, 46, 61, 68, 87, 95,

101, 103, 107, 108, 137,
187, 206, 208-210, 213,
217, 227, 229, 240, 246,
247, 258, 260, 265, 299,
305, 309, 331, 344, 348,
360, 363ter, 364, 365,
367, 369, 372, 380, 383,
384, 390, 397, 400, 404-
407, 409, 410, 416

verbintenisprovisie 335, 384, 410, 411, 413,
416

verbod (zie ook betaalverbod) 362, 363ter
verbruiklening                          58
verbruikskrediet 25, 26
verdiscontering 91, 139
verdelingsverkeer 231
vereffenaar, -ning 78, 90
vereiste 103, 208, 375
Verenigd Koninkrijk 254
Verenigde Naties 366
vergelding                               73
vergelijking 296, 399
vergoeding 66, 71, 96, 166, 208, 408,

411
vergunning 239, 240, 242



371

verhaal 102, 208, 211, 291, 320,
326, 343

verhaaldatum 228
verhandelingskosten 153
verhindering 363
verhoging 185, 410
verhuurder 222
verjaring 79
verificatie 383, 396
verklaring 108, 241, 382
verkoop 77, 115, 129, 133, 152,

167, 171, 191, 264, 283,
289, 327, 375

verkoopprijs 218, 335, 341
verkoopvoorwaarde 366
verkoopwaarde 193
verkoper (zie ook leverancier) 10, 87, 107, 141, 156,

162, 208, 217, 227,
267bis, 270, 275, 278,
283, 301, 303, 317, 325,
329, 350-352, 390, 395,
407

onbetaald - 1, 54, 193, 268
verkopersland 301
verkopersmarkt 166, 343
verlenging 159, 213, 382, 410, 415
verlies 37, 339
vermeerdering 78
vermelding 90, 367, 378, 380
vermindering 65, 100, 101, 351
vermoeden 61, 148
vermogen

eigen - 13, 26, 36, 37, 176, 185,
191

kortlopend - 4, 12, 177, 201
langlopend - 4, 12, 96, 177, 191
vreemd - 4, 10, 13, 37, 177, 184,

194, 201
vermogensbehoefte

specifiek 133
vermogensbron 4, 21, 26, 36, 120, 128,

141, 171, 275, 283, 315,
351

extern 176
kortlopend                          96
langlopend 99, 176
permanent                           96
polyvalent 18, 96, 101
specifiek 18, 19, 101, 177, 201

vermogensstructuur 116
vernietiging 363ter
verpanding 400
(zie ook inpandgeving, inpandneming)
verpandingsbrief 110
verrekening 77, 406

     (zie ook schuldvergelijking)



372

verplichting 90, 93, 103, 110, 118,
188, 236, 324, 335, 344,
357, 363ter, 369, 379

verrichting 4, 10, 15, 34, 37, 44, 85,
87, 101, 123, 130, 135,
142, 162, 208, 209, 217,
227, 231, 233, 255, 258,
262, 264, 265, 289, 306,
315, 318, 319, 330, 331,
335, 343, 348, 363, 366,
378, 400, 409

binnenlands 253, 254
buitenlands 299
commercieel 36, 141, 319, 406
eenmalig 46
financieel 319

gefinancieerd 35, 36,
geisoleerd 139, 272
gewaarborgd 246
internationaal 364

kortlopend 250, 252
(middel)lang 340
(zie ook accept-, bank-, deviezen-,
export-, financidle-, financie-
rings-, handels-, transit-, vast-
goed-, wissel-)

verscheping 401

verslag 222

vertragingspremie 335
vertrouwen 10, 75, 85, 358, 364
vervaldag, -tijd 14, 61, 68, 80, 88, 96,

116, 123, 129, 131, 139,
145, 146, 156, 158, 160,
162, 163, 171, 172, 175,
187, 191, 194, 203, 258,
260, 271-275, 284-287,
292, 308, 317, 323, 331,
341, 360, 377

vervoer 239, 365, 367,
vervoerbewijs 239
vervoercommissionaris 240
vervoerdocument 364, 400
vervoerkosten 237
vervoermakelaar 240
vervoertitel 263

verwerking 133, 236, 264, 283
verwijlrente 187

verwijzing 294, 360, 363ter
verzaken 209, 367
verzekerde 331

verzekering(spolis) 75, 90, 175, 188, 309,
332, 335, 377

verzekeringsorganisme 250, 334
verzekeringspremie 367

verzending 301, 303, 330, 335, 367,
377, 398, 399, 416

verzendingsbewijs 268

verzendingsdatum 382
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verzendingsdocument 382
verzendingstermijn 399
verzendingswijze 317
verzoek(schrift) 46, 85, 87, 344, 361, 363-

ter, 383
verzet 357, 361, 390
vestiging 135
vierpartijenverhouding 344
visum 252, 264, 265, 266
vlottende activa 26
volmacht 141
voertuig 136, 241
vonnis 46, 209, 222, 224, 226
voorafbetaling 10, 30, 304
voorbericht 246, 410
voordeel 65, 75, 90, 97, 100, 126,

156, 165, 167, 176, 198,
208, 246, 336, 375, 379,
383

fiscaal- 195
voorheffing

onroerende 195
voorkeurbehandeling 278
voorlegging 209, 211, 397, 403
voorraad 4, 21, 26, 101, 128, 175

bij - 363
voorrang 109
voorrecht 7, 54, 101, 107, 109, 119,

129, 159, 171, 209, 275,
292

v. uitwinning 215
voorschot 87, 90, 91, 95, 101, 106,

109, 110, 112, 116, 121-
123, 190, 265, 309, 325,
341, 351, 370, 375, 390,
401

- op vaste termijn 123-125
voorschotten (krediet) 3, 6, 40, 93, 94, 97, 101,

in rekening- courant 103
op factuur 21, 35, 96, 102
op schuldvordering (op Staat) 21, 35, 101, 108, 109
op termijnrekening                  93
op warrant-ceel 21, 33, 35, 90, 93, 115,

175

voorschottenrekening 77

voorschottenverlening                  6
voorstel 304
vooruitbetaling 34, 313, 382
vooruitbetalingsgarantie 351
vooruitfinanciering 301, 303
vooruitgang 111, 112
vooruitgangscontract 197
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voorwaarde 37, 68, 95, 106, 116, 123-
125, 136, 137, 151, 152,
166, 175, 180, 188, 209,
212, 252, 258, 307, 313,
319, 329, 330, 347, 356,
358, 363ter, 367, 369,
373, 376, 378, 393, 397,
399, 400, 406, 412

voorwerp 108
vordering 65

(zie ook handels-, schuld-, termijn-
gerechtelijk) 406

vorderingsstaten 109
vracht 220, 221
vrachtbrief 261
vrachtvervoerder 239
vrachtwagen 240
vrij beroep 137
vrijmaking 239, 241
vrijstelling 187, 195, 197, 218-221,

227, 228, 236, 237,
waarborg 199, 208, 217, 222, 229,

246, 247, 251
waarborgakte 355
waarborgbedrag 227, 230
waarborgfunctie 87-89, 251, 252, 284, 344
waarborginstrument 6, 370
waarborgkantoor 233
waarborgpromesse                        89
waarborgverlening 200
waarde (valuta) 83

(belang) 101, 251
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