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I. INLEIDEND HOOFDSTUK – AFBAKENING VAN HET ONDERWERP  

 

 

 

AFDELING 1. HET BELANG VAN DE EXPORTFINANCIERING 

 

De mondialisering van de economie heeft de afgelopen kwarteeuw voor een aanmerkelijke opmars 

van de internationale handel gezorgd; deze laatste is over deze periode bijna tweemaal zo sterk 

toegenomen als het bbp1. De rol van België in de globale economie is die van een producent van 

industriegoederen en verlener van hoogtechnologische diensten2. België behoort tot de top tien van de 

meest exporterende landen ter wereld3.  

 

Een Belgische exporteur, producent of dienstverlener, die goederen aan buitenland levert of een 

project tot stand brengt, wil betaald worden naarmate hij zijn verbintenis uitvoert. Hij heeft dikwijls 

externe liquiditeiten nodig om de uitvoering ervan voor te zetten; hij moet immers  leveranciers en 

onderaannemers betalen, grondstoffen en energie aanschaffen. De afnemer van deze goederen en 

diensten, aan de andere kant, beschikt niet altijd over voldoende financiële middelen om de leverancier 

direct te betalen. Hij wenst immers  een ruime betalingsuitstel totdat de aangekochte goederen 

beginnen te renderen4.  Dit kan een patstelling scheppen waarin de partijen met elkaar willen 

contracteren doch geen van beide op dat moment de financiële last van de transactie kan dragen. 

Het probleem van financiering stelt zich voornamelijk voor investeringen of voor de aankoop van 

uitrustingsgoederen. Kenmerkend voor dergelijke goederen is dat ze niet onmiddellijk winstgevend 

zijn, maar dit slechts na een bepaalde periode van ingebruikneming worden. Om investeringen toch 

mogelijk te maken, en om de investeerder of de koper van uitrustingsgoederen financiële ruimte te 

geven, is een zeker betalingsuitstel onontbeerlijk. Dit probleem stelt zich minder voor 

verbruiksgoederen. Deze kunnen normaliter snel doorverkocht worden en financiële middelen 

                                                            
1 W. MELYN, “Kenmerken en verloop van de buitenlandse handel van België”, Economisch Tijdschrift 2004, afl. 3, 
(7),  www.nbb.be/doc/TS/Publications/EconomicReview/2004/ecotijdIII2004.pdf, 24. 
2 ibid., 10. 
3 www.flanderstrade.be/appl/persarchief.nsf/PersArtikelNL?readform&id=FB4F6A19A6FD304EC12571EE00469858. 
4 E. G. HINKELMAN, A Short Course in International Payments, Novato, World Trade Press,2002, 28. 
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genereren. Eventuele betalingsuitstellen kunnen dan beperkt worden tot, bijvoorbeeld, de tijd die de 

koper nodig heeft om zelf betaald te worden5. 

Meestal is het businessplan van de koper van een bedrijfsklare fabriek of uitrustingsgoederen echter zo 

dat hij pas inkomsten begint te verwerven als de uitbating van het project of het industriële machine 

aanvang neemt. De liquiditeiten beginnen bij hem pas binnen te stromen wanneer hij het eindproduct 

met die machines produceert en vervolgens verkoopt.  

De nood aan financiering gaat gepaard met de ontwikkeling van internationale contracten voor 

levering van kapitaalgoederen- en engineeringwerk van sleutelklare industriecomplexen, civiele 

bouwwerken, vastgoedprojecten enz. Door middel van financiering op (middel)lange termijn (MLT-

financiering) wordt het mogelijk om grote en middelgrote handelstransacties te verwezenlijken. De 

exporteur of de importeur zorgt dan voor de organisatie van een al dan niet externe financiering van 

het project. Gestructureerde exportfinanciering omvat financiële, commerciële en documentaire 

technieken die verschillende risico’s helpen spreiden6.    

Bovendien is de nieuwste trend in de internationale handel dat financieringsformules als een 

concurrentiemedium worden aangewend: het is vaak  niet de goedkoopste leverancier, maar diegene 

met het interessantste financieringsvoorstel die een contract toegewezen krijgt7. In die zin speelt een 

goede formule voor financiering eveneens een niet onbelangrijke rol als promotor van de buitenlandse 

handel.  

Aan de andere kant moet de exporteur zich er van bewust blijven dat te gunstige 

financieringsvoorwaarden hem onuitwisbare nadelen kunnen opleveren. De risico’s op internationaal 

niveau zijn niet te onderschatten, vooral in tijden van crisis.  Het zoeken naar een balans tussen beide 

handelspartners is dus de boodschap.    

 

AFDELING 2. HET BEGRIP “FINANCIERING” OF “KREDIET” 

 

Het woord “krediet” heeft twee verschillende betekenissen. Men verstaat hieronder in de eerste plaats 

de tijdelijke toevertrouwing van middelen (geldbedrag of goederen) door de kredietverlener aan de  
                                                            
5 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg., EHSAL Brussel, 68. 
6  H.J. JOHNSON en P.M. LANGLEY, Trade Agreements and Financial Services, London, World Scientific, 2003, 51. 
7 J. M. FANELLI en R. MEDHORA, “Finance and competitiveness: framework and synthesis” in J. M. FANELLI en R. 
MEDHORA (eds.), Finance and competitiveness in developing countries, Ottawa, International Development 
Research Center, 2002, (1) (1); A. GANESH‐KUMAR, International Competitiveness, Investment and Finance, 
Oxford, Routledge Publishers, 2003, 1‐2; H. VAN HOUTTE, The law of international trade, London, Sweet and 
Maxwell, 2002, p. 286, rn. 8.33; K. D. WEISS, Building an Import/Export Business, San Francisco, John Wiley and 
Sons, 2007, 124‐125. 
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kredietnemer. Er is daarbij sprake van een prestatie met uitgestelde tegenprestatie8. In deze betekenis 

wordt de term gebezigd wanneer men spreekt van leverancierskrediet, waarbij de leverancier de koper 

een handelswaar voorziet, die deze pas enige tijd nadien behoeft te betalen9.  

 

Een tweede betekenis van krediet houdt een bepaald type van overeenkomst in, waarbij een bank aan 

een rekeninghouder toestaat om in de lopende rekening die door de bank in kwestie in de relatie tot 

haar cliënt wordt aangehouden tot een bepaald bedrag in debet te gaan staan (een overeenkomst van 

kredietopening)10. In de eerste betekenis wordt aan het begrip krediet een economische inhoud 

gegeven, in de tweede betekenis vinden we eerder een juridische kwalificatie terug11. 

 

Wanneer men spreekt over financiering van een aankoop op krediet, bedoelt men daarmee  de 

overbrugging van de periode tussen de levering van de goederen en de uiteindelijke betaling ervan. De 

financieringsperiode neemt aldus een aanvang bij de levering van de goederen en eindigt bij de 

betaling ervan12.  

 

Uit bedrijfseconomisch standpunt kan het begrip “financiering van de buitenlandse handel” worden 

omschreven als de terbeschikkingstelling en transfer van vermogen nodig om het overbrengen van 

goederen van land tot land mogelijk te maken.  Toch is het niet ondenkbaar dat voor belangrijke 

bestellingen uit het buitenland, reeds in de fabricageperiode een kredietbehoefte bestaat13. De 

afwerking van dergelijke bestellingen zal doorgaans een belangrijk productieprogramma vergen, 

waarin geleidelijk grondstoffen, lonen en andere directe en indirecte kosten worden aangewend. 

Teneinde aan deze kredietbehoefte te voldoen bestaat het fabricagekrediet, als een vorm van 

prefinanciering14.  

 

Het begrip “exportfinanciering” in zijn meest brede betekenis behelst iedere verzekerings-, garantie- 

of financieringsovereenkomst die de buitenlandse koper van exportgoederen of -diensten een uitstel 

van betaling verleent15.  De definitie omvat de terbeschikkingstelling van zowel actieve als passieve 

                                                            
8 J. AVONDSTONDT, Kredieten, Diksmuide, Edipro, 2005, 13. 
9 H. DE GROOT en  P. A. STEIN, Grondtrekken van het handelsrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 364. 
10 B. DU LAING, (Geld)lening en krediet(opening), Brugge, die Keure, 2005, 10. 
11 H. DE GROOT en  P. A. STEIN, Grondtrekken van het handelsrecht, Deventer, Kluwer, 2002, 365. 
12 A. BAELE, J. DROUILLON  en Ph. PRAET, Export ‐  import ‐ export, Deurne, MIM, 1988, 270. 
13 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 127. 
14 A. BAELE en J. DROUILLON  en Ph. PRAET, Export ‐  import ‐ export, Deurne, MIM, 1988, 270. 
15 OECD, Export credit financing systems in OECD member countries and non‐member economies: 2002 
supplement, Paris, OECD, 2002, 2. 
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financiering of m.a.w. vermogensverschaffing en vermogensverkrijging16. De pure cover-technieken 

kunnen dus ook als krediet worden aanzien. 

Het begrip “exportfinanciering” omvat tevens krediet toegestaan door de exporteur, waarvan de 

financieringslast door hemzelf, zijn bankier, andere financiële instellingen of de overheid van zijn land 

wordt gedragen, of staat voor het krediet dat bankiers, financiële organismen of de overheid van het 

exportland toestaan aan de importeur of een financiële instelling in het importland17. Vallen 

daarentegen buiten het begrip  exportfinanciering zijn allerlei andere vormen van 

vermogensverschaffing, die nochtans in feite wel de export kunnen financieren, zoals de leningen 

toegestaan of de aandelenparticipaties, ontwikkelingshulp verstrekt door donorlanden aan 

ontwikkelingslanden, de emissie van aandelen of obligaties waarvan de opbrengst door de emitterende 

onderneming wordt aangewend om kapitaalgoederen te kopen in het land waar de emissie plaatsgreep, 

de directe investeringen in het buitenland enz.18  

 

AFDELING 3. AFBAKENING NAAR DE LOOPTIJD:  

NOTIE “LANGE” EN “MIDDELLANGE” TERMIJN 

 

Doorgaans wordt van exportfinanciering op middellange en lange termijn gesproken wanneer de 

financiering slaat op de export van kapitaalgoederen, engineeringscontracten, licentiecontracten, 

know-how19 enz.  De duurzame of vaste financieringsgoederen, ook uitrustings- of kapitaalgoederen 

genoemd, worden  in het productieproces meer dan eenmaal gebruikt, zodat de opbrengst van de door 

hun bemiddeling voortgebrachte goederen telkenmale slechts een deel vrijmaakt van hun 

aanschaffingsprijs (in tegenstelling tot consumptiegoederen of vlottende investeringsgoederen: de 

verkoopopbrengst biedt direct de mogelijkheid hun aankoopprijs te verrekenen). De financiering van 

deze kapitaalgoederen zal zich bijgevolg naar gelang van hun aard en de intensiteit van hun gebruik, 

over verschillende jaren uitstrekken20. 

Een officiële definitie van wat onder korte, middellange en lange termijnfinanciering wordt verstaan, 

bestaat niet. Dit onderscheid steunt dan eerder op historische redenen21. Wat de afgrenzing tussen de 

termijn betreft, bestaat er weinig eensgezindheid. De benaming middellange termijn wordt algemeen 

                                                            
16 F.‐R. VANES,  Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 1. 
17 D.B. COX,  Finance of international trade, Worcester, Northwick, 1988, 202; R. KING, Gutteridge and Megrah's 
Law of Bankers' Commercial Credits, Oxford, Routledge, 2001, 24‐25. 
18 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 127; F.‐R. VANES,  
Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 170. 
19 P. VOS, Bankkrediet: macht of onmacht, Antwerpen, Kluwer, 2005, 62. 
20 F.‐R. VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 168. 
21 A. BAELE, J. DROUILLON en Ph. PRAET, Export ‐ import ‐ export, Deurne, MIM, 1988, 269. 
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gebruikt  voor verrichtingen waarvan de betalingstermijn ligt tussen 2 en 5 jaar, lange – vanaf  5 jaar. 

Niet zelden wordt één jaar beschouwd als middellang. Veel is nochtans afhankelijk van de 

omstandigheden. In België is de discontomarkt normaal toegankelijk voor wissels met een maximum 

looptermijn van een jaar, zodat de grens doorgaans op een jaar wordt gesteld22. 

De looptijd van de financiering moet worden gerelateerd aan de levensduur van het gefinancierde 

object en mag niet langer zijn. Bovendien moet worden rekening gehouden met het feit dat duurzame 

investeringsgoederen zich geleidelijk omzetten in het voortgebrachte product. Voor de meeste 

uitrustingsgoederen lijkt daarom een termijn van een tiental jaar wel een maximum23. Voor zeer 

belangrijke projecten zoals de levering van bedrijfsklare fabrieken (turn key projects) kan de 

financieringsperiode nog langer oplopen24. Hans van Houtte spreekt in dat verband over een 

maximumtermijn van 20 jaar25. 

MLT-financiering wordt streng aan banden gelegd door internationale regels, vooral wat de 

vaststelling van de maximumtermijn betreft.  

A. Regelgeving van de OESO  

Zo werd in 1978 in het kader van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling), waarvan de Europees Unie een lid is, een akkoord “Richtsnoeren voor de 

exportkredieten met overheidssteun”26  afgesloten, dat tot doel heeft  vervalsing van de concurrentie 

door overheidsinterventie tegen te gaan27. De laatste herziening van deze consensus gebeurde in 

februari 200928 onder druk van de financiële crisis29.  

Deze overeenkomst viseert de exportkredieten met een looptijd van meer dan twee jaar die een 

staatsteun genieten (dit kan dikwijls de vorm van verzekering door publieke 

verzekeringsmaatschappijen aannemen). Een dergelijke exportfinanciering zou niet langer mogen 

lopen dan 8,5 jaar voor de export naar ontwikkelde landen en 10 jaar voor minder ontwikkelde landen 

(artikels 11 en 12 OESO-Consensus), terwijl een langere afbetalingstermijn slechts in sommige 

                                                            
22 F.‐R. VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 170. 
23 ibid., 170‐171. 
24 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 433. 
25 H. VAN HOUTTE, The law of international trade, London, Sweet and Maxwell, 2002, nr. 8.25. 
26 Afgekort “OESO‐consensus”. 
27  OECD,  Export  credit  financing  systems  in  OECD  member  countries  and  non‐member  economies:  2002 
supplement, 6de editie, Paris, OECD, 2002, 3. 
28 Arrangement on Guidelines for officially supported export credits 2009, zie op de website van OESO:  
http://webdomino1.oecd.org/olis/2009doc.nsf/Linkto/tad‐pg(2009)6. 
29 http://www.oecd.org/document/19/0,3343,en_2649_34169_42396243_1_1_1_1,00.html. 
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gevallen naargelang sector is toegestaan30. Zo is de ultieme maximumtermijn voor kerncentrales door 

de OESO-consensus op 15 jaar vastgelegd (Annex II van de Consensus).  

De lidstaten van de OESO tekenen onder elkaar akkoorden (gentlemen’s agreements). Deze 

agreements worden getekend door de ministers belast met Buitenlandse Handel, maar worden niet 

door de parlementen gestemd en er is dus geen sprake van een nationale wetgeving. In de praktijk 

worden ze wel toegepast omwille van de daarmee gepaard gaande politieke druk31.  

B. Berner Unie (Internationale Unie voor Krediet- en Investeringsverzekeraars) 

Een andere bron van internationale reglementering die de duur van de exportfinanciering beperkt, is de 

Berner Unie. Dit is een internationale groepsvereniging van kredietverzekeraars en verzekeraars van 

internationale investeringen (zowel overheidsinstellingen - zoals de Nationale Delcrederedienst32 - als 

privé-ondernemingen), die MLT-handelsoperaties verzekeren 33.  

De Berner Unie stelt zich tot doel de naleving van de deontologische regels op het gebied van 

kredietverzekering bij export. Het betreft een aantal regels die redelijk goed opgevolgd worden, maar 

niet bij wet worden bepaald34.  

De Berner Unie akkoorden hanteren de volgende classificatie van financieringstermijnen: 

- Kredieten op middellange termijn voor lichte uitrustingsgoederen – tot maximum 5 jaar 

afhankelijk van de grootte van het bedrag35. 

- Voor kredieten van meer dan 5 jaar (lange termijn) bestaan sectorale akkoorden, bijvoorbeeld 

de maximumduur voor de bouw van een cementfabriek bedraagt 8 jaar, van een kerncentrale 

is dat 15 jaar. In principe worden deze regels aangehouden, tenzij buitenlandse concurrenten 

een langer lopend krediet aanbieden (matching concurrenten)36.  

 

Er dient te worden opgemerkt dat deze classificatie enkel van belang is wanneer een handelscontract 

met elementen van financiering verzekerd wordt. In dit geval worden de partijen ertoe bewogen hun 

handelsovereenkomst op de eisen van de verzekeringspolis af te stemmen.  

 

                                                            
30 H. VAN HOUTTE, The law of international trade, London, Sweet and Maxwell, 2002, p. 284, nr. 8.31; M.‐A. 
CRIJNS en M. FONTAINE, L'Office National du Ducroire, Bruxelles, Larcier, 1995, 163. 
31 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg., EHSAL Brussel, 62. 
32 Nationale Delcrederedienst is een publieke instelling opgericht door de wet van 31 augustus 1939. 
33 http://www.berneunion.org.uk/. 
34 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg., EHSAL Brussel, 59. 
35 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 169. 
36 ibid., 61. 
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Een belangrijk principe uitgestippeld door de Berner Unie is dat er altijd een verband tussen het 

economische leven van een product en de lengte van het krediet moet zijn37.  Recent gaan er impulsen 

uit van deze twee internationale organisaties om de bestaande beperkingen op kredietvoorwaarden te 

versoepelen om tijdens de crisis de gevolgen van de liquiditeitschaarste op de kredietmarkt aan te 

pakken38. 

C. Europees recht 

Richtlijn 98/29/EG van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de harmonisatie van de voornaamste 

bepalingen inzake de exportkredietverzekering op middellange en lange termijn bepaalt dat het 

betalingsuitstel met minimale duurtijd van twee jaar tot MLT-transacties behoren (artikel 1 van de 

Richtlijn). 

 

AFDELING 4. AFBAKENING NAAR DE RISICO’S VAN DE EXPORTEUR 

 

Elk contract is een manier om binnen een zakenrelatie eventuele risico’s te verdelen en vast te leggen 

op een manier die vanuit een rechtseconomisch standpunt efficiënt lijkt te zijn. Een partij die 

aanvaardt een bepaald risico te dragen, zal meestal diegene zijn die zich in een betere positie bevindt 

om dergelijk risico te verhinderen en die het meest geschikt is om de schade op te vangen als een 

risico zich voortdoet39.  

Beide partijen dragen een bepaald deel van de risico’s en structureren hun contract overeenkomstig 

deze verdeelsleutel. Bijgevolg zullen de contractpartijen regelingen treffen waarin ze gebruik maken 

van force majeur-clausules, vrijwaringsbedingen (exemption clauses), strenge termijnen, 

uitdrukkelijke ontbindende bedingen, zekerheden enz.40 

Een onderhandelingspositie van elke partij, de toestand op de financieringsmarkt, de verhouding 

tussen vraag en aanbod op de koper- en verkopersmarkt  spelen een belangrijke rol in de verdeling van 

de risicolast41. Op dit moment (medio 2009) is er weinig aanbod aan de kant van de 

financieringsinstellingen te wijten aan de algemeen ongunstige economische situatie. Hierdoor staan 

                                                            
37 M.‐A. CRIJNS en M. FONTAINE, L'Office National du Ducroire, Bruxelles, Larcier, 1995, 150. 
38 J. WEST, “Facilitating export credits”, Berne Union Annual Review 2009, 
http://www.berneunion.org.uk/pdf/Berne%20Union%20Yearbook%202009.pdf, (33), 33‐34. 
39 D.W. OUGHTON en M. DAVIS, Sourcebook on Contract Law,  Oxford,  Routledge Publishers, 2000, 246. 
40 ibid. 246. 
41 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 22. 
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de verstrekkers van financiering in een sterkere positie en kunnen derhalve meer risico’s op hun 

cliënten afwentelen en dus ook meer zekerheden eisen. 

De verdeling van de financieringslast en risico’s tussen partijen wordt bijgevolg vastgelegd in het 

handelscontract en, meer bepaald, in de daarin opgenomen betalingsclausules. Door het ogenblik en de 

wijze van betaling te bepalen, zijn de betalingsclausules van een groot belang voor het determineren 

van de financieringsbehoeften van de betrokken partijen42. 

Alle vormen van commerciële activiteiten bevatten risico-elementen, maar als het internationale 

handel betreft, wordt aan het risicoprofiel een nieuwe dimensie toegevoegd. Er bestaat namelijk geen 

algemene juridisch systeem dat voor complexe internationale problemen een oplossing zou bieden. 

Deze taak wordt gedeeltelijk door internationale verdragen en internationale handelsgebruiken 

opgevangen43. 

A. Indeling van exportrisico’s in de tijd 

De exportrisico’s kunnen ingedeeld worden volgens het ogenblik waarop ze zich kunnen voordoen:  

- risico’s vóór de levering van de goederen (na aanvaarding van bestelling). Indien de exporteur 

een fabrikant is, dan spreekt men van het “fabricagerisico”44 of resiliatierisico45. In de periode 

tussen het sluiten en het uitvoeren van het commercieel contract loopt de exporteur het risico dat 

de buitenlandse koper, voor de levering, het contract verbreekt. De exporteur heeft reeds 

productiekosten gemaakt zonder dat er noodzakelijkerwijze inkomsten tegenover staan. Hoewel 

hij weliswaar nog de mogelijkheid heeft om een andere koper te zoeken, zal hij dan meestal 

prijsverlagingen moeten toestaan om alsnog zijn product van de hand te doen. Dit 

ontbindingsrisico neemt toe naarmate de waarden ‘productietijd’ en ‘specificiteit’ van het product 

toenemen46. Tijdens deze periode is de exporteur bovendien onderworpen aan technische en 

economische risico’s47. 

 

- bij de levering van de goederen: risico’s eigen aan de vervoerperiode en het risico van niet-

aanvaarding van de goederen in zoverre ze uitsluitend te wijten zijn aan kwaadwilligheid of 

                                                            
42 F.‐R.  VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 18. 
43 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 9; W.  CORLUY,  
Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding voor exporteur 
en importeur, Deurne, MIM, 1990, 22. 
44 F.‐R. VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 13. 
45 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 365. 
46 C. DEHOUCK, Documentair krediet, Brugge, Die Keure, 2007, 73. 
47 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg., EHSAL Brussel, 7. 
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nalatigheid van de importeur48. (Gewoonlijk wordt het transportrisico door een 

transportverzekering gedekt.) 

 

- na de levering van de goederen: risico’s eigen aan de betaling of kredietperiode, m.a.w. het risico 

van niet-betaling49. Tussen de levering en de betaling staat de exporteur in een heel zwakke 

positie. Het niet-betalingsrisico neemt uiteraard nog toe met het toestaan van een  

betalingsuitstel.50 Hoe langer de uitstelperiode, hoe zwaarder het risico, omdat factoren zoals 

veranderende conjunctuur, dalende vraag naar de productie van de importeur, economische crisis 

enz. op langere termijn een aanzienlijkere rol zullen spelen. De betaling van de goederen is 

evenwel aan een transfer-risico51 onderworpen. 

 

- risico’s aanwezig gedurende de hele cyclus: politiek risico, wissel(koers)risico, en juridisch 

risico52.  

B. Indeling van exportrisico’s volgens hun aard 

De exportrisico’s op (midden)lange termijn kunnen ook ingedeeld worden volgens hun aard: 

a. Politiek risico 

Zelfs al is de buitenlandse debiteur bereid zijn contractuele verbintenissen uit te voeren en al beschikt 

hij over de nodige middelen, toch is het niet uitgesloten dat hij door overmacht, met name omwille van 

politieke of andere gebeurtenissen in zijn land, verhinderd wordt zijn verplichtingen na te komen53. 

Het politiek risico is het minst controleerbare risico waaraan de partijen in een internationale 

handelstransactie worden blootgesteld54.  

Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen het politiek risico in de enge zin en in de ruime 

zin: 

• Politiek risico sensu stricto: 
                                                            
48 F.‐R. VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 13. 
49 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 365. 
50 C. DEHOUCK, Documentair krediet, Brugge, Die Keure, 2007, 74. 
51 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg., EHSAL Brussel, 7. 
52 F.‐R. VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 13.  
53 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 22; E. VAN DE MOERE, 
Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 8. 
54 F.‐R. VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 11‐12; W. TEMMERMAN en B. 
WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 318‐319; B. PUELINCKX, “Juridische aspecten van de 
buitenlandse handel”, in X. (ed.), Ondernemingsgids voor de interne markt, Antwerpen, Kluwer, losbl., 2000‐
2540. 
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Met politiek risico in de enge zin wordt het risico bedoeld waarbij de onmogelijkheid voor de 

exporteur of importeur zijn verbintenissen na te komen eerder het rechtstreeks gevolg is van politieke 

gebeurtenissen in zijn land of een ander land, zoals onder meer (i) overmacht door politieke feiten, bv. 

oorlog, opstand, staking, burgeroorlog, nationalisaties, (ii) natuurrampen of  “acts of God”, alsook (iii) 

“willekeurige maatregelen van hogerhand” of “Faits du prince”, ”acts of government”. Deze laatste 

zijn willekeurige overheidsbeslissingen ter beperking van de invoer in het algemeen of uit een bepaald 

land, bv. embargo, boycot of invoerverbod, het intrekken van invoer- of wisselvergunningen, het 

opleggen van vergunningen voor producten die tot nog toe vrij mochten worden ingevoerd55. De 

maatschappelijke stabiliteit van het land van de importeur is evenwel een belangrijke risicofactor, 

vooral op (middel)lange termijn56. 

 

• Politiek risico sensu lato: 

Het politiek risico in ruime zin omvat de macro-economische, financiële en monetaire gevolgen van 

politieke beslissingen of overheidswanbeleid zoals de insolvabiliteit van Staten of van 

overheidsinstellingen,  het tekort aan harde valuta’s e.d. Onder dit laatste kan men verschillende 

situaties onderscheiden, met name:   

(i) convertibiliteits- of converteringsrisico   

betekent dat de importeur de eigen lokale munt niet kan omzetten in harde deviezen, of 

ook een situatie waarin het bedrag betaald in lokale deviezen op termijn niet meer 

voldoende zou zijn om het verschuldigd bedrag in deviezen aan te schaffen57, 

(ii) transferrisico 

d.i. de omstandigheid waarin het importerende land met een deviezenschaarste zit, 

waardoor de solvabele koper de betaling niet kan uitvoeren58 en  

(iii)  consolidatierisico  

is een risico dat het importerend land op een bepaald ogenblik niet over de nodige 

deviezen beschikt om zijn betalingsverplichtingen na te komen en daarom een 

consolidatie van zijn schulden  moet worden toegestaan door bijvoorbeeld een verlenging 

van de betalingstermijnen met 5 à 10 jaar59. 

 

                                                            
55 E. VAN DE MOERE, Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 8; J.‐P. 
SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg., EHSAL Brussel, 8‐9; C. DEHOUCK, 
Documentair krediet, Brugge, Die Keure, 2007, 75. 
56 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 23. 
57 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg., EHSAL Brussel, 9. 
58 E. VAN DE MOERE, Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 8. 
59 C. DEHOUCK, Documentair krediet, Brugge, Die Keure, 2007, 74; W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse 
handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 368‐369. 



17 

 

Een Belgische exporteur kan zich tegen politieke risico’s beschermen door een kredietverzekering te 

sluiten60 of een bankgarantie te verkrijgen61. De exporteur zou ook moeten proberen in zijn 

commerciële contract een overmachtdefinitie te bedingen die de  overmacht zo breed mogelijk 

omschrijft en ook politieke risico’s sensu lato omvat62.  

b. Administratief risico 

In feite brengt elke transactie met het buitenland een zekere administratieve rompslomp mee, zoals het 

bekomen van de invoervergunning, het vervullen van bepaalde douaneformaliteiten enz. Het niet 

nakomen van deze administratieve formaliteiten kan heel wat schade veroorzaken, indien de goederen 

bijvoorbeeld niet kunnen ingeklaard worden of de fondsen niet kunnen worden getransfereerd63. 

c. Juridisch risico  

Sommige auteurs beschouwen dit risico eerder als een politiek risico64. Dit risico treedt op in hoofde 

van de Belgische exporteur telkens het commercieel contract onderworpen is aan een buitenlandse 

wetgeving (vooral voor niet-Europese landen). Dit kan impliceren dat eventuele geschillen zouden 

worden beslecht door een buitenlandse rechtbank. Deze risicofactor kan evenwel opduiken bij de 

toepassing van rechterlijke beslissingen in het buitenland, waarbij de tenuitvoerlegging van een 

gunstig vonnis een hele tijd kan aanslepen65. De juridische regels van het land van de afnemer kunnen 

ook een keuze van een financieringsmechanisme beïnvloeden zoals, bijvoorbeeld de regelgeving rond 

wisselregres op de trekker is vanzelfsprekend van primair belang voor een beslissing om al dan niet 

voor forfaiting te kiezen.   

 

                                                            
60 A. BAELE, J. DROUILLON en Ph. PRAET, Export ‐ import ‐ export, Deurne, MIM, 1988, 213;  A. VAN DEN BOSCH en J.‐
P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta, 1998, 13‐14. NB Tegen 
Belgische overheidsmaatregelen wordt er anderzijds slechts dekking verleend, wanneer deze voortvloeien uit 
in het buitenland gelegen oorzaken. Men kan zich best voorstellen dat de Belgische overheid de export naar 
een bepaald land verbiedt,tengevolge van politieke toestand aldaar. Wanneer echter de beslissing van de 
Belgische overheid op een zuiver binnenlandse aangelegenheid  (bv. Verbod van uitvoer van goederen die in 
het binnenland schaars zijn geworden) berust, wordt dit risico niet gedekt. 
61 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 369. 
62 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 24. 
63 A. BAELE, J. DROUILLON en Ph. PRAET, Export ‐ import ‐ export, Deurne, MIM, 1988, 214; W. TEMMERMAN en B. 
WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 378. 
64 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg., EHSAL Brussel, 8. 
65 A. BAELE, J. DROUILLON  en Ph. PRAET, Export ‐ import ‐ export, Deurne, MIM, 1988, 215. 
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d. Wissel(koers)risico  

Dit soort risico is het gevolg van een schommeling van de referentiemunt van het contract ten opzichte 

van de lokale munt van elke partij van het contract. Het wisselkoersrisico ontstaat zodra voor de 

betaling een andere dan de nationale munt wordt gebruikt66. De exporteur die een betaling verwacht in 

vreemde deviezen loopt een wisselkoersrisico aangezien de valuta van het contract een 

waardevermindering kan ondergaan tegenover zijn nationale munt. Deze hypothese heeft betrekking 

op het rechtstreeks wisselkoersrisico. Het risico neemt toe naarmate de termijn tussen het sluiten 

van het contract, dat tot betaling aanleiding geeft, en de werkelijke datum van betaling langer wordt67. 

De exporteur kan zich hiertegen indekken, waarbij de meest voor de hand liggende methode het 

afsluiten van een termijncontract is. Hierbij loopt hij echter een omgekeerd wisselrisico68 (zie verder). 

Sommige auteurs69 brengen het transferrisico, het convertie- of converteringsrisico en het 

consolidatierisico onder het wisselrisico sensu lato, terwijl andere auteurs70 deze risico’s  onder de 

categorie politieke risico in brede zin plaatsen (zie hoger). 

 

Het wisselkoersrisico kan zich voordoen op verschikkende ogenblikken in het verloop van een 

internationale handelstransactie, namelijk tijdens de offerteperiode, tijdens de  uitvoeringsperiode en 

tijdens de kredietperiode71. De exporteur die een betalingsuitstel verleent (leverancierskrediet), zal 

vaak de kredietperiode overbruggen door een financiering aan te gaan bij een kredietinstelling. 

Gewoonlijk zal hij deze financiering aangaan in zijn eigen munt. In dit geval loopt de exporteur een 

rechtstreeks wisselrisico72. 

 

• Technieken ter vermijding van het wisselrisico 

                                                            
66 D.B. COX, Finance of international trade, Worcester, Northwick, 1988, 33; A. GRATH, The Handbook of 
International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 24; E. VAN DE MOERE, Financiering van de 
buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 94; J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale 
handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 8. 
67 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 27; E. VAN DE MOERE, Financiering van de buitenlandse 
handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 9; Contra: A. GRATH, The Handbook of International Trade and 
Finance, London, Kogan Page, 2008, 26. 
68 C. DEHOUCK, Documentair krediet, Brugge, Die Keure, 2007, 76. 
69 F.‐R. VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 11‐12. 
70 C. DEHOUCK, Documentair krediet, Brugge, Die Keure, 2007, 74; J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale 
handel en projecten, onuitg., EHSAL Brussel, 9; W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, 
De Boeck, 2008, 368‐369; E. VAN DE MOERE, Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale 
Bankmaatschappij, 1995, 8. 
71 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 37‐58; M. VERMOGEN, “Het documentair krediet” in X. (ed.), 
Transportgids, Digem, Kluwer, losbl., 41‐42. 
72 C. DEHOUCK, Documentair krediet, Brugge, Die Keure, 2007, 76. 
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Er bestaan verschillende technieken om het wisselrisico te omzeilen, namelijk:  

 

(i) Dekkingstechnieken die deel uitmaken van een commercieel contract:  

- facturatie in eigen munt van de exporteur73; 

- verschil tussen currency of account en currency of payment74 in het contract vastleggen; 

- prijsherzieningsclausule75 of indexeringsclausules. Deze technieken zijn niet passend voor 

langetermijntransacties of transacties betreffende de verkoop van kapitaalgoederen76.   

- in geval van een wissel(koers)clausule of pariteitsclausule komt het erop neer het dat het 

wisselkoersrisico geheel of gedeeltelijk op de tegenpartij wordt afgewenteld. De 

wisselclausules kunnen o.a. bepalen dat het te betalen bedrag automatisch zal worden 

aangepast aan de revaluatie of devaluatie in verhouding tot de koers die vastgesteld is op het 

ogenblik van het sluiten van het contract77. 

 

Voorgaande technieken worden binnen de commerciële relatie gebruikt en daarom hebben ze het 

nadeel dat ze de concurrentiepositie van de Belgische ondernemingen aantasten. Dit verklaart dan ook 

waarom ze weinig worden toegepast en men veeleer beroep doet op extracontractuele 

dekkingstechnieken78. 

 

(ii) Extracontractuele dekkingetechnieken (hedging79): 

- deviezenswap80,  

- wisseltermiijncontract (contante dekking, termijndekking of forward) blijft de meest gepaste 

dekking81. Dit is een contract gesloten tussen de exporteur en zijn bank, waarbij de exporteur 

zich er toe verbindt de deviezen die hij van zijn buitenlandse kopers op termijn zal ontvangen, 

op de overeengekomen datum aan zijn bank te verkopen tegen een koers die in een 

wisseltermijncontract is bepaald en dit ongeacht de contantenkoers van de valuta van de 

                                                            
73 E. VAN DE MOERE, Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 99. 
74 C. M. SCHMITTHOFF, “Legal aspects in monetary problems in export transactions” in Ch.‐J. CHENG (ed.), Clive M. 
Schmitthoff's select essays on international trade law, Boston, Brill, 1988, (384) 392‐393. 
75 E. VAN DE MOERE, Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 100. 
76 C. M. SCHMITTHOFF, “Legal aspects in monetary problems in export transactions” in Ch.‐J. CHENG (ed.), Clive M. 
Schmitthoff's select essays on international trade law, Boston, Brill, 1988, (384) 385‐386. 
77 A. BAELE, J. DROUILLON en Ph. PRAET, Export ‐  import ‐ export, Deurne, MIM, 1988, 204 en 222. 
78 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 34. 
79 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 98. 
80 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 36. 
81 E.G. HINKELMAN, M. MANLEY, J.L. NOLAN, K.C. SHIPPEY, W. BIDWELL en A. WOZNICK,  Importers Manual USA: The 
Single Source Encyclopedia for Importing to the United States, Novato, World Trade Press, 1993, 146. 
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betrokken vervaldag. Het voordeel is dat men reeds bij het afsluiten van een handelstransactie 

weet aan welke koers men de vreemde munten  zal moeten aankopen of verkopen82. 

Hierbij loopt de exporteur echter een omgekeerd wisselrisico, d.i. het risico dat hij zich, 

ingevolge een verbreking van het commerciële contract door de importeur, genoodzaakt ziet 

de reeds op termijn verkochte deviezen aan te kopen om op de voorziene vervaldagen zijn 

verplichtingen onder het termijncontract te kunnen nakomen83. 

- valuta-optie biedt een bescherming zowel tegen een rechtstreeks als omgekeerd wisselrisico, 

maar de kostprijs ervan is wel hoger; 

- verzekering bij het Nationale Delcrederedienst (NDD) of een privé-kredietverzekeraar. De 

NDD is bereid het wisselkoersrisico te dekken in het kader van zijn globale polis enkel indien 

dit risico d.m.v. prijsaanpassingsclausule een deel van het commercieel contract is 

geworden84.  

e. Economisch risico 

Het economisch risico is het risico dat de kostprijs van de verkochte goederen stijgt tussen het 

ogenblik van het sluiten van het koopcontract en de levering ervan85. De twee belangrijkste elementen 

die een stijging kunnen veroorzaken, zijn loonkosten en grondstofprijzen. Indien de verkochte 

goederen nog geproduceerd moeten worden, en de exporteur bij de kostprijscalculatie deze 

kostprijsstijging niet in acht heeft genomen, kan dit impliceren dat de goederen vervaardigd moeten 

worden aan een hogere prijs dan de afgesproken verkoopprijs zelf, of dat de winstmarge alleszins sterk 

verminderd wordt86.  

 

Zelfs bij een zeer drastische prijsstijging wanneer de uitvoering voor de exporteur onredelijk zwaar 

wordt, moet hij zijn contractuele verbintenissen naleven (pacta sunt servanda) en komt het de rechter 

niet toe het contract aan de gewijzigde omstandigheden aan te passen87. Dit geldt natuurlijk enkel voor 

een  overeenkomst naar Belgisch (en Frans) recht, in tegenstelling tot rechtssystemen waar  de 

imprevisieleer wordt aanvaard, bv. in Nederland88. Indien de machtsverhouding tussen de twee 

                                                            
82 A. BAELE, J. DROUILLON, en Ph. PRAET, Export ‐  import ‐ export, Deurne, MIM, 1988, 205;  D. B. COX,  Finance of 
international trade, Worcester, Northwick, 1988, 7. 
83 C. DEHOUCK, Documentair krediet, Brugge, Die Keure, 2007, 79. 
84 A. BAELE, J. DROUILLON,  en Ph. PRAET, Export ‐  import ‐ export, Deurne, MIM, 1988, 222 ; A. VAN DEN BOSCH en 
J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta, losbl., 112 e.v.  
85 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 320. 
86 C. DEHOUCK, Documentair krediet, Brugge, Die Keure, 2007, 75. 
87 Cass. 30 oktober 1924, Pas. 1924, I, 565; Cass. 14 april 1994, R.W. 1994‐95, 435; Brussel 27 januari 1970, Pas. 
1970, II, 80; Luik 27 juni 1995, J.L.M.B. 1996, met noot P. WÉRY.  
88 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2001, 175‐176; L. VAEL, “Beschouwingen 
over  imprevisileerstuk : omtrent de eventuele ontsluiting van de overeenkomst in geval van een gewijzigd 
contractueel verhoudingskader”, T.P.R. 2004, 703 e.v. 
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partijen het toelaat, kan de verkoper zich beschermen door een prijsverhogingsclausule waarmee elke 

schommeling van de prijzen naar de koper worden doorgerekend89. 

f. Financieel risico 

Dit is een risico ten laste van de exporteur waarbij hij door het toestaan van betalingsuitstellen aan de 

koper, zelf in liquiditeittekort komt, doordat de overeenkomst tussen de partijen niet doordacht is en 

niet alle mogelijke risico’s zijn voorzien. Er kan een onvoorzien probleem optreden, bijvoorbeeld, niet 

(tijdelijke) betaling door de debiteur, terwijl de leveranciers en onderaannemers van de exporteur nog 

altijd moeten betaald worden. Dit risico wordt groter op lange termijn90.  

g. Resiliatierisico 

Het risico dat een solvente koper het contract willekeurig verbreekt tussen het ogenblik van de 

bestelling en de effectieve levering of de eerste betaling. Ondertussen zijn al fondsen geïnvesteerd in 

de fabricage of de verwerving van het goed. Indien de goederen op maat gesneden zijn en niet bij 

andere klanten kunnen geplaatst worden, is deze toestand zeer riskant91. 

h. Commercieel of privaat insolventierisico 

Gedacht wordt aan het risico van niet-betaling wegens een staat van onvermogen van de debiteur, een 

slechte thesaurietoestand of niet-betaling ingevolge overmacht zonder externe of politieke redenen92. 

Het voornaamste risico voor de uitvoerder is dat de koper zijn financiële verplichtingen onmogelijk 

kan nakomen, maar ook het risico dat een solvabele koper zijn contract opzegt of zonder geldige reden 

de goederen weigert, is zeker even belangrijk93.  

Door een betalingsuitstel (krediet) aan de debiteur toe te staan, stelt de  exporteur zich bloot aan het 

risico van niet-betaling omdat hij de controle over de goederen verliest reeds voordat hij de eerste 

                                                            
89 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg., EHSAL Brussel, 8. 
90 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 28. 
91 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg., EHSAL Brussel, 8; W. TEMMERMAN 
en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 365. 
92 B. PUELINCKX, “Juridische aspecten van de buitenlandse handel”, in X. (ed.), Ondernemingsgids voor de interne 
markt, Antwerpen, Kluwer rechtswetenschappen, losbl., 2000‐2540; J.‐P. SMIT  en A. VAN DEN BOSCH, 
Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta, losbl, 25. 
93 E. VAN DE MOERE, Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 7. 
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betaling ontvangt94. Hoe langer de financieringsduur, hoe groter de kans dat er zich een schadegeval 

voordoet, omdat men moeilijker de solvabiliteit van de importeur op lange termijn kan inschatten95. 

Dit risico stelt zich uiteraard niet voor de overheidsafnemers, maar wel voor particuliere 

ondernemingen96. Onder ‘overheidsdebiteur’ wordt verstaan een koper, die de overheid zelf 

belichaamt en noch juridisch noch administratief (de facto) failliet kan verklaard worden. De risico’s 

op een overheidsdebiteur hebben betrekking op het politiek risico (zie hoger). Betreft het een 

particuliere debiteur dan wordt het risico van in gebreke blijven van de debiteur een commercieel 

risico (private purchaser risk)97. 

Krachtens de  Algemene Voorwaarden van de publiekrechtelijke kredietverzekeraar Nationale 

Delcrederedienst behelst het commercieel risico (of risico op privé-debiteuren) volgende situaties98:  

- de vastgestelde insolventie van de debiteur. Deze insolventie kan in de jure worden vastgesteld 

ingeval van: faillissement, concordaat, gerechtelijke beslissing van dezelfde aard als een faillissement 

en een concordaat welke de opschorting van individuele vervolgingen met zich meebrengt. Deze 

insolventie wordt de facto vastgesteld wanneer de verzekeraar aantoont dat de toestand van de debiteur 

elke betaling illusoir maakt of dat een gedwongen tenuitvoerlegging of een aanvraag tot faillissement 

een verhoogd risico met zich meebrengt dat het verlies nog hoger oploopt.  

-de vermoedde insolventie van de debiteur. Er bestaat een vermoeden van insolventie van de debiteur, 

welke de bestelde goederen of diensten in ontvangst heeft genomen, zonder de prijs ervan te hebben 

betaald, hetzij geheel of gedeeltelijk, bij het verstrijken van de wachttermijn. 

- in gebreke blijven van de importeur: dit is een situatie waarin een debiteur niet bij machte is zijn 

verbintenissen na te komen (er is niet automatisch een koppeling met het insolventierisico) of er zich 

aan onttrekt zonder geldige reden.99 

Deze opvatting is door de NDD overgenomen uit het Europees recht, namelijk uit punten 14 tot 16 van 

de Bijlage bij de Richtlijn 98/29/EG 100.   

                                                            
94 E.G. HINKELMAN, M. MANLEY, J. . NOLAN, K.C. SHIPPEY, W. BIDWELL en A. WOZNICK,  Importers Manual USA: The 
Single Source Encyclopedia for Importing to the United States, Novato, World Trade Press, 1993, 139. 
95 E. G. HINKELMAN,  A Short Course in International Payments, Novato, World Trade Press, 2002, 30. 
96 A. BAELE, J. DROUILLON,  en Ph. PRAET, Export ‐  import ‐ export, Deurne, MIM, 1988, 212‐213 ; F.‐R. VANES, 
Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 11. 
97 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 163; A. GRATH, The Handbook of International Trade and 
Finance, London, Kogan Page, 2008, 18. 
98 Art.1 Algemene Voorwaarden van de Globale Verzekeringsconventie van de NDD: 
http://www.ondd.be/webondd/Website.nsf/AllWeb/DocumentsForms/$File/GConvCG_nl.pdf 
99 A. VAN DEN BOSCH en J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, losbl., 26. 
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In dit werk zal ik me vooral richten op de aspecten die aan het commercieel risico van de exporteur 

zijn verbonden. Zo zal ik verschillende contractuele mechanismen van risicoverdeling en 

risicodekking bestuderen, zijnde zowel de technieken die aan de MLT-financieringstechnieken eigen 

zijn als bijkomende contractuele zekerheidsmechanismen. 

De  vraag hoe de MLT-financieringstechnieken de exporteur tegen de insolventie van de koper kunnen 

beschermen is uiterst belangrijk. Zijn ze in staat om een aangepaste bescherming te bieden tegen de 

dwingende regels van het insolventierecht van het land van de importeur?  Dit is heel belangrijk omdat 

het insolventierisico op (middel)lange termijn enorm toeneemt. Bovendien is de 

insolventieproblematiek uitermate actueel geworden tijdens de financiële crisis. Ik zie het hier als mijn 

taak verschillende financieringsmechanismen en zekerheidstechnieken, die ten dienste van de 

exporteur staan, te analyseren, om te kunnen uitmaken welke techniek of combinatie van technieken 

de exporteur de hoogste graad van veiligheid kan bieden. 

 

AFDELING  5. VERSCHILLENDE VORMEN VAN FINANCIERINGSTECHNIEKEN  

– AFBAKENING NAAR VORM 

 

Een uitstel van betaling van een geldsom tegen vergoeding van rente kan in een concrete relatie tussen 

kredietnemer en kredietgever op verschillende wijzen een juridische invulling krijgen. Partijen maken 

soms gebruik van zeer ingewikkelde rechtsstructuren om hun relatie te stipuleren. In de internationale 

handel komen daar bijzondere risico’s bij die door speciale contractuele technieken moeten worden 

opgevangen, wat de financieringsconstructies nog zwaarder maakt. 

Ik zie het niet als mijn taak binnen deze opdracht een allesomvattend overzicht van alle MLT-

financieringsmodaliteiten te geven. Wel zal ik enkele van de belangrijkste juridische technieken, die 

gebruikt worden om MLT-financiering op te zetten, tegen elkaar afwegen en hun basiskenmerken met 

elkaar vergelijken vanuit het standpunt van de exporteur.  

In de internationale handel hanteert men verschillende financieringstechnieken die bepalen wie welke 

risico’s van de internationale handelstransactie uiteindelijk draagt. De meeste auteurs101 onderscheiden 

op die manier een aantal basistechnieken, nl. leasing,  projectfinanciering of project finance, 
                                                                                                                                                                                          
100 Richtlijn 98/29/EG van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de harmonisatie van de voornaamste 
bepalingen inzake de exportkredietverzekering op middellange en lange termijn. 
101 A.  VAN DEN BOSCH en J.‐P.SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta,  
losbl, 330; S.L. HOFFMAN, The law and business of international project finance, New York, Cambridge University 
Press, 2008, 7; W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2005, 420‐431; VAN 
DE MOERE, E., Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij,  1995, 64‐93; H. VAN 
HOUTTE, The law of international trade, London, Sweet and Maxwell, 2002, p. 285‐298, nr. 8.33‐8.51.  
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wentelkrediet of roll-over krediet, leverancierskrediet of vendor financing, koperskrediet of buyer 

financing,  financieel krediet,  forfaiting, kaderkredieten, kredieten van Staat tot Staat enz.  

Bij het vergelijken MLT-financieringstechnieken botsen we op een probleem van praktische aard: 

namelijk, elk van de desbetreffende financieringstechnieken heeft een eigen opzet binnen de 

commerciële wereld en ze verschillen juridisch ook zodanig sterk dat ze in de praktijk voor een 

bepaalde handelstransactie zelden als een alternatief van elkaar worden gezien.  

Teneinde aan mijn werk (enigszins) een wetenschappelijke onderbouw te kunnen geven, heb ik 

gekozen om in deze Masterproef een beperkt aantal technieken grondig te onderzoeken. Vooreerst zal 

ik me hier slechts beperken tot de geïndividualiseerde exportkredieten. De staatskredieten vallen 

derhalve buiten het bestek van dit werk.  Voorts blijven de technieken zoals wentelkrediet of 

projectfinanciering buiten het kader van deze verhandeling. Ze liggen in de praktijk immers te ver uit 

elkaar en worden in volledig verschillende situaties gebruikt. Projectfinanciering is eigenlijk slechts 

een combinatie van bestaande financieringstechnieken voor de realisatie van bijzonder grote 

investeringsprojecten. 

De financieringstechnieken die hier aan bod komen zijn: leverancierskrediet, koperskrediet, financieel 

krediet, forfaiting en kaderkredieten. Deze onderverdeling geschiedt in principe op louter economische 

basis. In juridische zin kan men in casu slechts een onderscheid maken tussen verschillende juridische 

figuren  die de mogelijkheden tot het verhaal van de financierende instelling op de exporteur van de 

goederen vastleggen. 

Het aspect waarin juridische regels binnen de commerciële relaties een cruciale rol beginnen te spelen 

is de insolventie van de schuldenaar-importeur.  Ik wil namelijk beschrijven welke juridische 

technieken worden gebruikt om de rechten van de exporteur, maar ook van de kredietinstelling, in 

geval van faillissement van de importeur te beschermen, d.w.z. het ultieme commerciële risico 

opvangen. Hier zullen ook verschillende vormen van zekerheden aan bod komen om aan te tonen op 

welke manier de  commerciële risico’s door de exporteur kunnen worden beperkt.  

Bijzondere aandacht wordt besteed aan aspecten van internationaal privaat recht in het kader van 

financieringsovereenkomsten. Het principe van autonomie van verschillende rechtsfiguren krijgt hier 

uiteraard zijn volle uitwerking met als gevolg dat elk verbintenis door een eigen conflictenregel kan 

worden beheerst met het risico op aanknopingen bij verschillende jurisdicties. Zelfs als partijen een 

toepasselijk recht aanduiden in hun overeenkomst, bestaat er een niet geringe kans dat dwingende 

regels van een andere nationaal recht zich zullen opdringen. Ik zal het accent leggen op specifieke 

problemen die door de complexiteit van de financieringsmechanismen in het leven worden geroepen. 
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Het onderwerp van mijn Masterproef bevindt zich eerder op de grens tussen de juridische en de 

economische wetenschappen. Het is een sprekend voorbeeld van hoe juridische technieken ten dienste 

staan van de economisch-financiële realiteit. Deze ondergeschiktheid aan het economische facet mag 

echter niet gezien worden als een geringschatting van het juridische. De taak van juristen is namelijk 

de risicoverdeling tussen betrokken partijen op de meest efficiënte wijze vast te leggen. 
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HOOFDSTUK II. LEVERANCIERSKREDIET 

 

AFDELING 1. OMSCHRIJVING EN WERKING VAN HET LEVERANCIERSKREDIET 

A. Definitie 

Men vindt de volgende definitie van het begrip “leverancierskrediet” in de Europese wetgeving:  

De term "leverancierskrediet" heeft betrekking op een handelscontract tussen een of meer 

leveranciers en een of meer kopers betreffende de export van goederen en/of diensten, waarbij 

de afnemers zich ertoe verbinden de leverancier contant of op kredietvoorwaarden te betalen102. 

Het leverancierskrediet in zijn meest zuivere vorm bestaat erin dat de Belgische leverancier van 

exportgoederen aan de buitenlandse koper bij een verkoopstransactie een betalingsuitstel toestaat. De 

exporteur of leverancier oefent dan in feite twee functies uit: producent-handelaar en bankier. In de 

praktijk zal het slechts uitzonderlijk gebeuren dat een bedrijf een transactie op middellange termijn 

met eigen middelen financiert103. 

De exporteur zelf beschikt meestal niet over de nodige middelen om voor de tussentijdse financiering 

in te staan. In geval van ontoereikend bedrijfskapitaal zal de leverancier een beroep doen op  een derde 

teneinde de financieringslast op hem over te dragen. Deze derde zal in vele gevallen de 

tussenkomende kredietinstelling zijn die zijn liquide middelen ten dienste van de exporteur stelt104. 

Deze meest voorkomende vorm van leverancierskrediet mag niet worden verward met het 

leveranciersdiscontokrediet105 dat in de categorie van het kortlopend krediet thuishoort106.  Het 

leverancierskrediet op zijn beurt wordt meestal voor transacties op middellange termijn aangewend.    

De tussenkomst van een bank in de hoedanigheid van een kredietgever mag niet aanzien worden als 

zijnde van louter subsidiaire aard, want samen met de financieringslast neemt de bank tegelijkertijd 

                                                            
102 Punt 2, a) van de Bijlage bij de Richtlijn 98/29/EG van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de harmonisatie 
van de voornaamste bepalingen inzake de exportkredietverzekering op middellange en lange termijn.             
N.B. Deze Richlijn is in België (nog) niet volledig in nationale wetgeving omgezet. 
103 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 69. 
104 F.‐R. VANES,  Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 109. 
105 A. VAN DEN BOSCH en J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta, 
 losbl, 161‐162. 
106 ibid., 330. 
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risico’s op zich en wordt hij een actief element in de afwikkeling van de handelstransactie107. De 

financiële instelling speelt bovendien een beslissende rol bij het bepalen van de precieze structuur van 

het leverancierskrediet omdat zij het krediet in een later stadium op de secundaire markt zou kunnen 

herfinancieren108.   

Leverancierskrediet wordt ook gebruikt bij de progress payment-techniek tijdens de fabricageperiode 

(fabricagekrediet, montagekrediet). De exporteur kan derhalve de wissels, die hij van de koper 

ontvangt, verdisconteren bij zijn bankier naarmate de fabricage van de exportgoederen vordert109.  

B. Overzicht van juridische relaties tussen alle betrokken partijen:  

De financiering van de leverancierskredieten resulteert in het tot stand komen van volgende 

contracten: 

1. tussen de leverancier en de koper is er slechts één overeenkomst waarin zowel de commerciële 

als financiële modaliteiten vaststaan. Het betalingsuitstel wordt vertegenwoordigd door de 

exporteur op de koper getrokken en door laatstgenoemde geaccepteerde wisselbrieven of 

orderbriefjes110.  

 

2. een verzekeringspolis tussen de leverancier en de verzekeringsmaatschappij waarin deze 

laatste zich verbindt de exporttransactie te verzekeren tegen bepaalde risico’s (zowel politieke 

als commerciële). Een verzekering kan door de financiële instelling als voorwaarde van 

financiering opgelegd worden111. Eventueel kan de kredietinstelling zelf een 

kredietverzekering afsluiten.  

 

3. een overeenkomst tussen de leverancier en de kredietinstelling (dit is de kern van het 

leverancierskrediet) waarbij deze laatste belooft het toegestane betalingsuitstel te financieren. 

Het totale bedrag en de tijdsduur van dit krediet stemt overeen met het toegestane 

betalingsuitstel.  Bij deze overdracht van de financieringslast worden de wissels, ondertekend 

door de importeur, als mobilisatiemiddel gebruikt112. Het leverancierskrediet kan ook bestaan 

uit het disconto van bankaccepten. Het accept-krediet is een kredietopening krachtens welke 

                                                            
107 F.‐R. VANES,  Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 109. 
108 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 130. 
109 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 146. 
110 H. VAN HOUTTE, The law of international trade, London, Sweet and Maxwell, 2002, nr. 8.34, p. … 
111 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 73. 
112 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta,  
1998, 330; A. ROGGEMANS, “La nécessaire relance de l’escompte”, Bank‐ en Financiewezen 1987, 2‐3,  67. 
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de bank zich verbindt wisselbrieven op haar getrokken door de klant (ordergever) of door een 

door hem aangeduide persoon, te accepteren tot beloop van een bepaald bedrag, tegen een 

vergoeding (acceptprovisie)113 114. De primaire wissels, getrokken door de exporteur op de 

importeur, zullen in pand gegeven worden aan de financierende bank115.  

De bank accepteert de wissels anticipatief, d.w.z. voordat ze zijn gecreëerd, bij afzonderlijke 

akte en niet door een endossement op de brief zelf116. Deze wijze van overdracht wordt thans 

in de rechtspraak en rechtsleer aanvaard117. Deze discontobelofte (of financieringsbelofte)  van 

de bank  wordt voor maximum 6 maanden uitgegeven en duidt de condities aan waarop het 

papier ter discontering wordt aanvaard.118  

 

4. De financiële instelling zal op haar beurt dikwijls de toegestane kredieten trachten te 

hermobiliseren, hetzij bij de centrale banken, hetzij op de kapitaalmarkt119. Zij zal het 

handelspapier verder overdragen door endossement. Op elke vervaldag (meestal halfjaarlijks) 

legt de houder van de wissels of orderbriefjes (de discontobank of een andere geëndosseerde) 

deze ter incassering voor aan de koper120. 

 

5. Indien de kredietverzekering door de exporteur zelf wordt aangegaan, zal de tussenkomende 

bank die de betalingsuitstellen financiert wel de overdracht (“transfer”) vragen van de rechten 

die voortvloeien uit de polis. De polis, uitgeschreven ten gunste van de exporteur en door deze 

laatste aan de financierende kredietinstelling overgedragen, dient als onderpand voor het 

krediet. In geval van uitkering van een schadevergoeding, zal deze dan onmiddellijk in handen 

van de bank gebeuren121. 

 

                                                            
113 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, I, Gent, Story‐Scientia, 1972, nr. 59, p. 22. 
114 Zie volgend hoofdstuk voor een meer gedetailleerde behandeling van het acceptkrediet. 
115 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 340. 
116 C. CAUFFMAN, De verbindende eenzijdige belofte, Antwerpen, Intersentia, 2005, 409. 
117 Luik 5 november 1975, J.L. 1975‐76, 129. N. SPRUYT, “Betaalverrichtingen”, in D. BLOMMAERT (ed.), Recht voor 
de onderneming,  ,Antwerpen, Kluwer, 1995, 29. Contra: B.M. DE VUYST en G. MEYER, Documentaire kredieten, 
Gent, Story Scientia, nr. 344, p. 113. 
118 VANES, F.‐R., Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 186. 
119 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 134. 
120 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 74. 
121 ibid., 74. 
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C. De overeenkomst tussen de exporteur en de importeur  

a. Dubbel verhaal 

In principe zijn er twee soorten regres van de exporteur (trekker van de wissels) tegenover de 

importeur-acceptant mogelijk, met name wisselrechtelijk verhaal én buitenwisselrechtelijk verhaal uit 

hun onderliggend contract. Dit dualisme is te danken aan het feit dat de wisselrechtelijke 

verbintenissen tussen de onmiddellijke partijen slechts formeel – en niet materieel  – abstract zijn122 

(zie lager voor een meer uitvoerige bespreking). Wisselrechtelijk verhaal is uiteraard enkel mogelijk 

indien de leverancier de houder van de wisselbrief is geworden. Dergelijke situatie komt voor nadat de 

bank het wisselrechtelijk regres op hem heeft uitgeoefend.  

 

De trekker beschikt dus over een buitenwisselrechtelijk verhaal op zijn schuldenaar, dat soms 

bruikbaarder is dan zijn wisselregres (vooral wanneer het wisselregres door verjaring is aangetast)123. 

Bovendien belet niets de schuldeiser beide vorderingen tegelijkertijd in te dienen124. De 

buitenwisselrechtelijke rechten worden evenwel tot de vervaldag van de wisselbrief geschorst125. 

De verregaande gevolgen van de uitgifte van een wisselbrief, zoals schuldvernieuwing en het 

ophouden van bestaan van een oorspronkelijke commerciële schuld, werden door de rechtspraak 

echter ontkend126. Het trekken en accepteren van een wisselbrief heeft niet tot gevolg dat de 

onderliggende schuldvordering van de trekker tenietgaat127. De cambiale verbintenis komt dus naast de 

onderliggende verbintenis te staan tot dekking waarvan de wisselbrief werd getrokken128. 

b. Onderliggend handelscontract 

Het opzetten van leverancierskrediet is duidelijk een taak van de exporteur. Het is wel degelijk de 

verkoper die betaaltermijnen aan zijn buitenlandse koper toestaat en voor de creatie van de 

                                                            
122 W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht. Algemeen deel,  Antwerpen, Kluwer, 1987, 338; Y. 
MOREAU en P. GEORTAY, “Wisselbrieven en orderbriefjes ‐ Overzicht van rechtspraak (1981‐1998)”, T.B.H. 2001, 
(4) 8, nr. 20. 
123 Y. MOREAU en P. GEORTAY, “Wisselbrieven en orderbriefjes ‐ Overzicht van rechtspraak (1981‐1998)”, T.B.H. 
2001, (4) 16, nr. 62. 
124 Brussel 18 december 1990, J.L.M.B. 1992, p. 182 noot F. de Patoul; Kh. Gent 28 januari 1993, T.G.R. 1993, nr. 
32, p. 61; Bergen 28 november 1994, J.L.M.B. 1995, p. 1377; contra P. VRIELYNCK, “Beslag en wisselbrief, enkele 
bemerkingen”, noot onder Rb. Kortrijk (beslag) 29 juni 1987, R.W. 1989‐90, (305) 306. 
125 J. VAN RYN, en J. HEENEN, Principes de droit commercial, Bruxelles, Bruylant, 1981, p. 306, nr. 402. 
126 Kh. Luik 10 november 1993, T.B.H. 1994, p. 739. 
127 J. STUYCK, Handels‐ en economisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1989, p. 402, nr. 374. 
128 Gent 6 januari 1989, T.G.R. 1989, nr. 15, p. 25. 
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betaalmiddelen zorgt129. De kredietvoorwaarden moeten dus in de handelsovereenkomst bedongen 

worden. Dit is de enkele overeenkomst die de koper zal ondertekenen ter belichaming van zijn 

instemming met de modaliteiten van de betaling en de financiering ervan130. 

 

De exporteur moet zijn handelscontract zo zien op te stellen dat het in het bijzonder de volgende 

clausules bevat: 

- Voorschot van minimum 15% op het totaal bedrag indien men de transactie wenst te verzekeren (zie 

volgende Afdeling); 

- de vorm van het handelspapier (bv. door de koper ten gunste van de verkoper ondertekende 

orderbriefjes of door de verkoper op zijn koper getrokken en door hem geaccepteerde wissels, 

eventueel door de bankier van de koper geavaleerd);  

- Betalingstermijn: vertrekpunt betaling; 

- vervaldagen voor de betaling van elk handelspapier131; 

-  de manier waarop de exporteur in het bezit van die wisselinstrumenten zal raken, bv. in het kader 

van een door de bankier van de koper geopend onherroepelijk documentair krediet132.  

-voorwaarden: vaste of vlottende rentevoet en andere financieringskosten (verzekeringspremies 

e.d.)133; 

- bijkomende zekerheden en garanties; 

- toepasselijk recht, arbitragebeding. 

c. Wisselrechtelijke verbintenis  

Niettegenstaande het bovenstaande heeft de uitgifte van een wissel invloed op de onderliggende 

verrichting. Het is echter zo dat  de afgifte van de wisselbrief onderschreven door de schuldenaar de 

uitvoering van het buitenwisselrechtelijk recht opschort, en dat vanuit een dubbel opzicht: wanneer de 

vervaldag van de wissel later valt dan deze van de oorspronkelijke vordering, wordt de opeisbaarheid 

van deze laatste tot de vervaldag van de wissel verdaagd; de houder kan de oorspronkelijke 

schuldvordering niet doen uitvoeren anders dan tegen teruggave van de wissel aan de schuldenaar134.  

 

Bij afbetalingsovereenkomsten is het gebruikelijk dat zoveel wisselbrieven worden getrokken en 

geaccepteerd als er termijnen zijn waarin de onderliggende schuld mag worden voldaan. Bij niet-

                                                            
129 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta,  
1998, 330. 
130 VAN DE MOERE, E., Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 74. 
131 VAN DE MOERE, E., Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 74. 
132 VAN HOUTTE, H., The law of international trade, London, Sweet and Maxwell, 2002, p. 286, nr. 8.34. 
133 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 130. 
134 J. VAN RYN, en J. HEENEN, Principes de droit commercial, Bruxelles, Bruylant, 1981, p. 306, nr. 402. 
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betaling van een opeenvolgende wissel kan de exporteur als regresschuldeiser de resterende wissels tot 

niet betaling aan de importeur aanbieden omdat iedere wisselbrief op een verschillende datum vervalt.  

 

Om die reden wordt er gebruik gemaakt van een waarborgwissel voor het gehele bedrag waarop de 

importeur betalingsuitstel heeft gekregen.  

d. Waarborgwissel 

Een waarborgwissel is een “enige wissel” of wissel “op zicht”135. De rechten uit deze waarborgwissel 

mogen volgens de overeenkomst eerst uitgeoefend worden wanneer de betrokkene in gebreke zou 

blijven voor wat de voldoening van een of meer termijnen betreft136. Tussen de onmiddellijk 

verbonden partijen zijn deze afspraken verbindend. 

Een bijkomend probleem bij gebruik van een waarborgwissel is dat de trekker de uitvoering van de 

door de wissel gedekte verplichting immers niet meer kan vorderen, tenzij hij de wissel aan de 

schuldenaar teruggeeft, wat hij enkel kan doen na endossement van de wissel137. 

 

AFDELING 2. REGLEMENTERINGEN WAARAAN LEVERANCIERSKREDIET MOET VOLDOEN 

In België werden er historisch bepaalde technieken ontwikkeld, vooral doordat kredietverzekeraars 

(o.a. Nationale Delcrederedienst138) bepaalde eisen opleggen aan de financieringsconstructies. Deze 

reglementering vindt men o.a. terug in de polis van de Delcredere die uit twee teksten bestaat: de 

Algemene Voorwaarden van de Globale Verzekeringsconventie van de NDD139, waarin de 

verzekeringsvoorwaarden voor de tussen NDD en exporteurs vastgelegde contracten worden 

vastgelegd, en het Algemeen Reglement van de Globale Verzekeringsconventie van de NDD140 dat 

bovendien de verhoudingen tussen NDD en zijn verzekerden regelt141. 

Zo zal de NDD vragen dat de verbintenis van de importeur door een handelspapier zou worden 

vertegenwoordigd omdat de overdracht van een schuldvordering door endossering het gemakkelijkst 

blijkt te zijn. Bovendien dient het handelspapier te worden gedomicilieerd bij een in België gevestigde 

                                                            
135 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, I, Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 50 nr. 124. 
136 vgl. Cass. 7 juni 1963, Pas. 1963, I, 1065. 
137 Kh. Luik 12 februari 1987, T.B.H. 1989, p. 82. 
138 Deze openbare instelling is opgericht bij K.B. nr. 42 van 31 augustus 1939 (B.S. 4 oktober 1939), laatst 
gewijzigd bij Wet van 17 juni 1991.  
139 http://www.ondd.be/webondd/Website.nsf/AllWeb/DocumentsForms/$File/GConvCG_nl.pdf 
140 http://www.ondd.be/webondd/Website.nsf/AllWeb/DocumentsForms/$File/GConvROp_nl.pdf 
141 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta,  
1998, 28. 
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bank142. De verzekerde moet dus gedaan zien te krijgen dat dit handelspapier vanaf de 

inwerkingtreding van het contract bij een Belgische bank (bij financieringskrediet is dat de bank die 

het krediet verstrekt) gedeponeerd wordt met een onherroepelijk mandaat voor de bank om het papier 

uit te geven of in omloop te brengen op de contractueel bepaalde data143. 

Dergelijke eisen hebben op hun beurt invloed op  de voorwaarden waaronder de banken bereid zijn het 

krediet te financieren: de banken willen immers enkel verzekerde transacties financieren. 

 

Andere vereisten m.b.t. de inhoud van de handelscontracten die door de kredietverzekeraars worden 

gehanteerd, komen eigenlijk voort uit de internationale private en publieke organisaties, zoals de 

Berner Unie (zie Inleidend hoofdstuk i.v.m. de maximale duurtijd van de financiering), de OESO en 

de Europese Unie. 

De OESO-consensus of de OECD Arrangement on Guidelines for officially supported export credits 

2009144 legt eisen op aan de exportfinanciering die door de Staat wordt gesteund. Delcredere biedt 

verzekeringen met staatswaarborg of voor rekening van de Staat aan145. Dergelijke verzekering wordt 

beschouwd als staatssteun146. Derhalve valt een exporttransactie die op zo’n manier bij deze 

publiekrechtelijke verzekeraar werd verzekerd automatisch onder de OESO-regels. Deze regels 

werden bovendien overgenomen in de verzekeringsvoorwaarden van Delcredere. (zie hoger) 

Er dient te worden opgemerkt dat een verzekering zonder staatswaarborg of voor rekening van de 

NDD ook mogelijk is. In dit geval wordt het gelijkgesteld met een privé-verzekering. De verzekering 

van commerciële risico’s gelokaliseerd in geïndustrialiseerde landen worden niet meer door de 

Staatswaarborg gedekt147. 

De OESO-consensus legt, bijvoorbeeld, volgende beperkingen op: 

• voorschot  

Het leverancierkrediet mag niet gelijk zijn aan de totale waarde van het verkoopcontract. Volgens de 

OESO-regels moet een vooruitbetaling van tenminste 15% worden geëist als het krediet een looptijd 

                                                            
142 Art. 27 Algemeen Reglement van de Globale Verzekeringsconventie van de NDD. 
143 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 39. 
144 zie op de website van OESO: http://webdomino1.oecd.org/olis/2009doc.nsf/Linkto/tad‐pg(2009)6. 
145 Artikels 3 en 5 van de wet 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst. 
146 K. VANHEUSDEN, “Exportbevordering van de federale overheid”, in  B.  BUYSSE, W. CORLUY, D. DELEENER, G. 
DUVILLIER, B. MARTENS, A. MEYERS, G. PEETERS, F. PIRARD, K. VANHEUSDEN en B. VERHELST, Subsidiezakboekje, 
Antwerpen, Kluwer, 2008, (760) 760. 
147 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 162; R. R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen, 
Antwerpen, Intersentia, 2005, 718. 
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van meer dan 2 jaar heeft148. M.a.w. slechts 85 % van de factuurwaarde kan gefinancierd worden met 

een krediet149. 

In de praktijk betaalt de importeur 5% voorschot door bankoverdracht bij inwerkingtreding van het 

contract. Dit is een vereiste van Delcredere om het contract en de dekking van het resiliatierisico van 

kracht te kunnen laten worden. De resterende 10 % van de waarde van de order of van elke 

deellevering is betaalbaar tegen overlegging van de conforme documenten in het kader van een 

onherroepelijk en geconfirmeerd documentair krediet dat bij de bestelling door de bank van de koper 

bij die van de exporteur geopend is150. 

 

• startpunt van het krediet  

Bij het bepalen van het startpunt van een krediet moet men kijken naar de verplichtingen van de 

verkoper, het moment waarop zijn verantwoordelijkheid voor het goed op de importeur overgaat. 

Bijvoorbeeld indien de verplichtingen van de exporteur beperkt zijn tot het leveren, zonder installatie 

van het product, moet men kijken naar de toepasselijke Incoterm. In geval van FOB neemt de koper de 

verantwoordelijkheid na de inscheping op zich151. Maar bij uitrustingsgoederen gaan de meeste 

leveringen gepaard met installatie of montage ter plaatse. De verantwoordelijkheid van de verkoper 

stopt dan niet na de inscheping; de financiering mag pas een aanvang nemen nadat de levering en/of 

montage is beëindigd. 

 

• afbetaling van het krediet 

De periodiciteit van de vervaldagen mag niet meer dan één semester bedragen, terwijl de eerste 

vervaldag ten laatste 6 maanden na het aanvangstijdstip van het krediet moet komen152. Krediet met 

aflossingsuitstel of krediet met progressieve aflossingen (“ballonkrediet”) worden niet aanvaard153. 

 

• lokale uitgaven  

Als gevolg van de globalisering van de economieën en de daarmee gepaard gaande specialisering 

moeten de exporteurs van complexe producten zich steeds meer over de grenzen heen gaan 

bevoorraden in componenten, subunits, technologieën enz. Aan de andere kant komen er bij een groot 

                                                            
148 Art. 10, a) van de OESO‐consensus. 
149  D.J. BLAIR, Trade negotiations in the OECD: structures, institutions, and states, London, Kegan Paul 
International, 1993, 42; M.‐A. CRIJNS en M. FONTAINE, L'Office National du Ducroire, Bruxelles, Larcier, 1995, 
163 ; VAN HOUTTE, H., The law of international trade, London, Sweet and Maxwell, 2002, nr. 8.31. 
150 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 434. 
151 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 63. 
152 Art. 14, b) van de OESO‐consensus. 
153 Art. 14, a) van de OESO‐consensus. 
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project, zoals het bouwen van een fabriek, infrastructuurwerken bij (wegeniswerken, installeren van 

waterleidingen en elektriciteitsvoorzieningen, riolering aanleggen). Dit zijn lokale uitgaven die gedaan 

kunnen worden door lokale aannemers154. De financiering hiervan (vanuit een OESO land) mag ten 

hoogste 30% van het totale bedrag  bedragen155.  

 

Wat de verzekering van de lokale uitgaven betreft, bestaat er een Europese regelgeving betreffende  

automatische buitenlandse incorporatie156; deze is ook overgenomen door de Algemene Voorwaarden 

van de Globale Verzekeringsconventie van de NDD157. 

 

Wanneer onderleveranties uitsluitend afkomstig zijn uit EG-lidstaten, dan worden zij automatisch 

opgenomen in de dekking die aan de hoofdcontractant verleend wordt, althans ten belope van bepaalde 

maximumbedragen158. Onderleveranties afkomstig uit landen van buiten de EU kunnen geval per 

geval worden aanvaard of het voorwerp vormen van bijzondere bilaterale akkoorden159. In België is 

automatische buitenlandse incorporatie algemeen aanvaard160. Delcredere zal dus bij het uitblijven van 

betaling vanwege de koper de exporteur een schadevergoeding betalen waarmee deze laatste zijn 

toeleveranciers – zowel de binnenlandse als de buitenlandse – kan uitbetalen161. 

 

Deze regeling zal ook een invloed hebben op het bedrag van het voorschot. De bank die voor de 

financiering zorgt zal van de exporteur eisen dat alle niet-verzekerbare uitgaven bij wijze van 

voorschot door de importeur zouden worden betaald.  

 

Een aantal prive-assuradeurs verstrekken eveneens dekking van de exportrisico’s. In tegenstelling tot 

NDD vragen ze geen globalisaties van de risico’s, de goederen dienen in principe niet van Belgische 

oorsprong te zijn en een voorschot van 15% is niet zonder meer noodzakelijk162. Tussen de nadelen 

                                                            
154 M.‐A. CRIJNS en M. FONTAINE, L'Office National du Ducroire, Bruxelles, Larcier, 1995, 163. 
155 Art. 10, d), 1  van de OESO‐consensus. 
156 Besluit 82/854/EEG van de Raad van 10 december 1982 betreffende de regeling welke bij exportgaranties 
en exportfinanciering geldt voor bepaalde onderleveranties afkomstig uit staten, al dan niet lid van de 
Europese Gemeenschappen. 
157 Art. 3.3.1 Algemene Voorwaarden van de Globale Verzekeringsconventie van de NDD. 
158 Afdeling II van de Bijlage bij het Besluit 82/854/EEG van de Raad. 
159 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 68. 
160 Art. 15 Algemeen Reglement van de Globale Verzekeringsconventie van de NDD. 
161 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta,  
1998, 70. 
162 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 176. 
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van dergelijke polissen kan men vernoemen dat de premie gevoelig hoger ligt en de dekkingsduur 

eerder kort is (privé-verzekeraars dekken meestal risico’s op korte termijn)163. 

 

AFDELING 3. COMMERCIEEL RISICO VAN DE EXPORTEUR  

Leverancierskrediet komt neer op een krediet dat de exporteur verkrijgt bij een Belgische bank met het 

oog op de mobilisering van de vordering op de importeur en waarvoor hij hetzij als trekker, hetzij als 

endossant borg blijft staan164.  

 

Men kan zich afvragen wat er binnen deze multilaterale structuur van leverancierskrediet zou 

gebeuren als de koper in gebreke blijft.  

 

De exporteur is de enige kredietgever in de relatie met de importeur. Hij moet alle stappen bij de 

financiële instelling ondernemen om het betalingsuitstel te herfinancieren. De financiële instelling 

heeft echter geen rechtstreeks contact met de buitenlandse koper aangezien haar kredietnemer de 

Belgische exporteur is165.  

 

Er zijn twee mogelijkheden i.v.m. de verdeling van het risico tussen de exporteur en de bank: 

 

ONDERAFDELING 1. LEVERANCIERSKREDIET MET REGRES 

A. Dubbel verhaal van de bank op de leverancier 

Indien de koper in gebreke blijft, zal de bank een verhaal uitoefenen op de exporteur. De juridische 

grond van het verhaal steunt op het feit dat de wissels door de exporteur waren getrokken. De trekker 

van een wisselbrief is vatbaar voor wisselregres na de weigering van de acceptant om de aangeboden 

wissel te betalen166.  

 

Wanneer de wisselvordering is verjaard, kan de bankier zich steeds tegen de medecontractant keren 

om terugbetaling te vorderen van een bedrag gelijk aan dat van de wisselbrieven, en zulks op grond 

                                                            
163 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta,  
1998, 11. 
164 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 331. 
165 E. VAN DE MOERE, Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 75. 
166 Artikel 43 Wisselwet.  
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van het discontocontract167. Wanneer de vorderingen op grond van de titel door nietigheid zijn 

aangetast, komt de onderliggende verhouding weer tot leven168. 

 

Ingevolge het regresrecht blijft de exporteur aansprakelijk voor de niet-betaling door de importeur op 

de vervaldagen en kunnen de herfinancierende instellingen op deze vervaldagen de niet-betaalde 

bedragen onmiddellijk van de kredietnemer opeisen169. Een leverancier, trekker van een wisselbrief, is 

aansprakelijk ten aanzien van zijn bankier - houder van de wisselbrief - met dewelke hij verbonden is 

door een leveranciersdiscontocontract, ingeval van niet-betaling van de wisselbrief door de debiteur-

betrokkene op de vervaldag. De trekker die het bedrag moet teruggeven dat hij vanwege de bankier 

ontvangen heeft in het kader van een discontocontract, betaalt aldus uitsluitend zijn eigen schuld. Hij 

kan derhalve niet gesubrogeerd worden in de rechten van de bankier ten aanzien van de betrokkene, 

overeenkomstig art. 1251, 3° B.W. en heeft geen recht op het voorrecht dat de bankier genoot170. 

B. Verweermiddelen van de leverancier tegen het regres van de bank 

Een quasi-delictuele fout van de bankier, met name de fout waarop de theorie van de aansprakelijkheid 

van de bankier-kredietverlener steunt, volstaat niet om het wisselregres van de bankier te ontlopen. De 

leverancier zal het eveneens moeilijk hebben een contractuele fout op naam van de bankier in te 

roepen aangezien de enige contractuele verplichting van de bankier bestaat in het aan de leverancier 

betalen van de waarde van de wisselbrief. Geschillen ontstaan doorgaans niet bij de uitvoering van 

deze verplichting, maar bij de uitvoering van het wisselregres tegen de leverancier171. 

 

De leverancier moet de aanwezigheid van bedrog aantonen om de disconterende bankier te kunnen 

beletten zijn rechten uit te oefenen. Bij ontstentenis van bedrog kan de leverancier de 

aansprakelijkheid van de bank slechts in het kader van een tegenvordering tot schadevergoeding - ten 

belope van een bedrag dat het bedrag van de hoofdvordering geheel of ten dele kan compenseren - op 

grond van artikelen 1382 en 1383 van het Burgerlijk Wetboek inroepen. Een fout van de bank is 

immers veel makkelijker te bewijzen in het kader van een tegenvordering172. 

 

                                                            
167 Brussel 18 december 1990, J.L.M.B. 1992, p. 182, noot F. de PATOUL; Gent 9 november 1994, A.J.T. 1995‐96, 
p. 502, nr. 144, met noot van CH. VAN DER ELST. 
168 Brussel 21 december 1983, Bank‐ en Financiewezen 1984, 3, p. 45, noot M. Regout‐Masson; Bergen 28 
november 1994, J.L.M.B. 1995, p. 1377. 
169 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 424. 
170 Kh. Charleroi 25 maart 1998, T.B.H. 1999, 343. 
171 Y. MOREAU en P. GEORTAY, “Wisselbrieven en orderbriefjes ‐ Overzicht van rechtspraak (1981‐1998)”, T.B.H. 
2001, (4) p. 26, nr. 109. 
172 Y. MOREAU en P. GEORTAY, “Wisselbrieven en orderbriefjes ‐ Overzicht van rechtspraak (1981‐1998)”, T.B.H. 
2001, (4) p. 29, nr. 121. 
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De bankier-kredietverlener kan bijvoorbeeld een fout hebben begaan door wisselbrieven te trekken tot 

dekking van reeds lang vervallen facturen en ze vervolgens te verdisconteren, en daardoor bijgevolg 

het kredietrisico op de leveranciers te laten wegen. Een krediet verlenen zonder vooraf de  solvabiliteit 

van de importeur-acceptant na te gaan, maakt eveneens een fout uit in hoofde van de bankier173.  

 

De vraag op welk ogenblik de fout van de bank moet worden beoordeeld speelt een grote rol in 

betwistingen tussen de leverancier en de bank. Volgens de rechtspraak moet het bestaan van de fout 

worden beoordeeld op het tijdstip van de leveringen door de leverancier174, bij de uitgifte van de 

betwiste wisselbrief175, of op één van deze twee ogenblikken176.  

 

Bij een fout van de bank na dat tijdstip, is er derhalve geen oorzakelijk verband met de door de 

leverancier ingeroepen schade. Dat standpunt is gunstig voor de banken omdat het hen toelaat de fout 

met de  leveranciers te delen wanneer laatstgenoemden hun leveringen hebben voortgezet hoewel ze 

van de moeilijkheden van hun klant op de hoogte waren. Bovendien is het ook makkelijker aan te 

tonen (omdat ze zich verder van de datum van staking van betalingen plaatsen) dat de bank niet in fout 

was ten tijde van de afsluiting van de onderliggende overeenkomst tussen de leverancier en de klant, 

maar misschien wel ten tijde van de verdiscontering. Het tijdstip waarop de fout moet worden 

beoordeeld heeft derhalve een belangrijke weerslag op de bepaling van het oorzakelijk verband tussen 

de eventuele fout van de bank en de schade van de leverancier177. 

C. Kredietverzekering 

Transacties op middellange termijn worden door de exporteur doorgaans verzekerd tegen commerciële 

risico’s. De leverancier zal dus in het geval dat de koper in gebreke blijft een schadeaangifte bij zijn 

verzekeringsmaatschappij indienen. Deze laatste zal dan de leverancier schadeloos stellen zodat die de 

bank kan betalen. 

 

                                                            
173 Brussel 30 september 1986, J.L.M.B. 1987, p. 151; Brussel 7 februari 1990, T.B.H. 1992, 74. 
174 Kh. Brussel 17 juni 1983, J.T. 1983, p. 635; Bergen 4 mei 1983, T.B.H. 1984, 521. 
175 Bergen 24 april 1990, T.B.H. 1992, 77. 
176 Kh. Brussel 24 februari 1983, T.B.H. 1983, p. 555; Kh. Brussel 5 juni 1985, Bank‐ en financiewezen 1985, 7, p. 
25; Y. MERCHIERS, “Bijzonder en afwijkend handelsrecht. Overzicht van rechtspraak”, T.P.R. 1987, p. 1906, nr. 
124. 
177 Y. MOREAU en P. GEORTAY, “Wisselbrieven en orderbriefjes ‐ Overzicht van rechtspraak (1981‐1998)”, T.B.H. 
2001, (4) p. 32, nr. 134. 
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De verzekeraar komt nochtans niet onmiddellijk tussen bij een schadegeval. De exporteur moet eerst 

een interventietermijn van de verzekeraar afwachten178.  Deze termijn duurt 6 maanden en begint te 

lopen vanaf de datum waarop de verzekerde Delcredere in kennis stelt van het voorkomen van de 

gedekte risico’s die in de polis zijn omschreven en die onderbreking onvermijdelijk maken179. 

Bovendien stipuleren de verzekeringspolissen veelal dat de interesten op de uitstaande bedragen in de 

interventieperiode niet vergoed worden.  De financiële last gedurende de periode vanaf de vervaldag 

tot de datum van schadevergoeding door de kredietverzekeraar zal derhalve door de exporteur moeten 

worden gedragen180. 

Teneinde dit nadeel te vermijden is het mogelijk het genot van de door de kredietverzekeraar 

afgegeven polis, m.a.w. recht op de vergoedingen, op verzoek van de verzekerde aan een derde, 

doorgaans de financierende bank, over te dragen181. Men merke op dat in geval Delcredere een krediet 

voor rekening van de Staat verzekert, artikels 70 e.v. WLVO182 betreffende kredietverzekering niet 

van toepassing zijn183. De overdracht van de rechten uit de verzekering valt dan onder de specifieke 

regelgeving betreffende de NDD184 en kan bijgevolg op twee manieren geschieden:  

1) De tussenkomende bank die de betalingsuitstellen financiert zal de overdracht kunnen vragen van 

de rechten die voortvloeien uit de polis d.m.v. een polisaanhangsel185. Alle excepties die de NDD kan 

inroepen tegen de verzekerde, kan hij eveneens inroepen t.o.v. de cessionaris186. Zonder de verzekerde 

te ontslaan van enige verplichting wordt de cessionaris solidair met de verzekerde voor de naleving 

inzake het risicobeheer187. Indien de cessionaris van de polis bijv. een bank is waarvan het 

handelspapier is geëndosseerd en die met het incasso ervan is belast, zal elke fout die zij begaat bij de 

uitvoering van deze opdracht op gelijke voet worden gesteld met een fout van de verzekerde zelf. Alle 

excepties die de NDD de verzekerde kan tegenwerpen zijn tegenwerpelijk  aan de begunstigde 

derde188. 

 

                                                            
178 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta,  
1998, 25; VANHEUSDEN K., “Exportbevordering van de federale overheid”, in B.  BUYSSE et al., Subsidiezakboekje, 
Antwerpen, Kluwer, 2008, (760) 766, 768. 
179 Art. 1.2.4. Algemene Voorwaarden van de Globale Verzekeringsconventie van de NDD. 
180 F.‐R., VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 187. 
181 R. R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 718; K. VANHEUSDEN, 
“Exportbevordering van de federale overheid”, in B.  BUYSSE et al., Subsidiezakboekje, Antwerpen, Kluwer, 2008, 
(760) 765. 
182 Wet van 25 juni 1992  op de landverzekeringsovereenkomst (B.S. 20 augustus 1992). 
183 Art. 72 WLVO. 
184 R. R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen, Antwerpen, Intersentia, 2005, 709; M. VAN 
QUICKENBORNE, Borgtocht, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 869, p. 471. 
185 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 74. 
186 Art. 18.3 Algemene Voorwaarden van de Globale Verzekeringsconventie van de NDD. 
187 Art. 18.2 Algemene Voorwaarden van de Globale Verzekeringsconventie van de NDD. 
188 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 142. 
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2) Binnen de overdracht van de polis (of overdracht van de garantie)  en bij afwijking van art. 18.3 van 

haar Algemene Voorwaarden verzaakt de Delcrederedienst in het voordeel van de cessionaris aan de 

excepties die hij kan inroepen t.o.v. de verzekerde. Nochtans behoudt de NDD zich het recht voor zich 

te keren tegen de exporteur wanneer hij de cessionaris betaald heeft en oordeelt dat de bijzondere 

overdracht hem belet heeft de exceptie(s) in te roepen t.o.v. de cessionaris die hij voorheen bezat t.o.v. 

de verzekerde189. De mogelijkheid van dergelijke excepties is vooral reëel in geval van fout van de 

exporteur. 

In principe is de NDD weinig geneigd om “bijzondere overdracht” toe te staan. Een alternatief zou 

erin bestaan, met behoud van de formule van het leverancierskrediet, een regeling uit te werken en 

contractuele teksten op dergelijke manier op te stellen dat de bank rechtstreekse rechten op de debiteur 

kan laten gelden. In dat geval zou de NDD de bank eventueel kunnen verzekeren voor de vorderingen 

die haar eigendom zijn190.  

 

Een ander blijvend nadeel van een verzekering is dat de exporteur het gedeelte van de risico’s dat niet 

door de verzekering is gedekt, blijft dragen (zie hoger).  Het gedekte percentage bij commercieel risico 

verschilt naargelang de polis en de kredietverzekzeraar191. Het niet gedekte deel mag niet door andere 

verzekeraars worden gedekt, dus de exporteur is verplicht om zelf een deel van het risico te dragen op 

straffe van nietigheid van de verzekeringspolis192, tenzij de verzekeraar hem toestaat resterende risico 

op een andere manier af te wentelen193. Zo kan de exporteur een door de NDD niet-gedekt percentage 

van 5 %  slechts voor een deel en met de toestemming van de Delcredere aan een derde overdragen194, 

dit in tegenstelling tot het koperskrediet195 (zie volgend Hoofdstuk). Dit kan aanzien worden als een 

soort borg die ervoor zorgt dat alle partijen actief blijven meewerken aan het terugvorderen van het 

bedrag waarvoor de klant in gebreke werd gesteld196.  

 

Het blijvend risico moet de exporteur ertoe bewegen om technieken te zoeken die hem volledige 

dekking kunnen bieden. Denk hierbij maar aan aval op handelseffecten van de bank van de koper, 

waarborgen bij afzonderlijke akte, clausules van eigendomsvoorbehoud (die in het ene land verder 

                                                            
189 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 174. 
190 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 143. 
191 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 424 
192 Art. 6.2 Algemene Voorwaarden van de Globale Verzekeringsconventie van de NDD. 
193 Punt 9 van de Bijlage bij de Richtlijn 98/29/EG van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de harmonisatie van 
de voornaamste bepalingen inzake de exportkredietverzekering op middellange en lange termijn. 
194 http://www.ondd.be/webondd/Website.nsf/AllWeb/ProductsNl/$File/Verzekering+ 
leverancierskredieten.pdf, 3. 
195 Art. 6.3 Algemene Voorwaarden van de Globale Verzekeringsconventie van de NDD. 
196 A. BAELE, J. DROUILLON, en PH. PRAET, Export ‐ import ‐ export, Deurne, MIM, 1988, 220. 
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reiken dan in het andere), hypotheken, pand op de geleverde goederen of andere activa, bankgaranties, 

documentaire kredieten enz. Een aantal van deze beschermingstechnieken worden behandeld in de 

volgende afdelingen en hoofdstukken. 

 

ONDERAFDELING 2. LEVERANCIERSKREDIET ZONDER REGRES  

De financiering met afstand van verhaal op de exporteur blijft ook mogelijk. Dit mechanisme staat ook 

bekend als “forfaitaire betalingswaarborg”, “disconto a forfait” of “forfaiting”. De bank van de 

exporteur neemt hier alle risico’s op zich.  Hierbij wil ik verwijzen naar het hoofdstuk Forfaiting. Deze 

techniek wordt traditioneel als een aparte financieringstechniek behandeld197, en ik heb deze 

classificatie ook in mijn werk doorgevoerd. 

De afwezigheid van het regresrecht betekent niet dat de exporteur zich niet moet verzekeren. De bank 

van de exporteur staat enkel garant voor de niet-betalingsrisico’s in de afbetalingsperiode als zij de 

wissels verdisconteerd heeft. De exporteur moet zich dus blijven verzekeren voor fabricagerisico’s 

zoals resiliatierisico’s (de overeenkomst wordt ontbonden nog voordat de goederen geleverd werden), 

politieke risico’s etc. Het grote verschil is dat de verzekeringspremie hier heel wat geringer is198. 

 

AFDELING 4. GEBRUIK VAN HANDELSPAPIER EN INHERENTE RISICO’S 

A. Regelgeving m.b.t. wisselbrief en orderbriefjes 

België heeft verscheidene internationale overeenkomsten gesloten op het vlak van wisselbrieven en 

orderbriefjes die op 7 juni 1930 te Genève werden ondertekend, waaronder een internationale 

overeenkomst tot invoering van een eenvormige wet, een overeenkomst tot regeling van verscheidene 

kwesties inzake wetsconflicten en een overeenkomst met betrekking tot het zegelrecht199. 

Het materiële recht m.b.t. de wisselbrief en het orderbriefje zijn in België vastgesteld in de Wet van 31 

december 1955. Deze wet bevat de gecoördineerde tekst, ingevoegd in een aparte titel in het Wetboek 

van Koophandel van het op 7 juni 1930 te Genève gesloten Verdrag inhoudende een eenvormige wet 

op de wisselbrieven en het orderbriefje, met de bij het Verdrag toegelaten wijzigingen en 

aanvullingen.  

                                                            
197 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta,  
1998, 451 p. (losbladig) + bijvoegsel; H. VAN HOUTTE, The law of international trade, London, Sweet and 
Maxwell, 2002, 286. 
198 F.‐R. VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 188. 
199 Y. MOREAU en P. GEORTAY, Wisselbrieven en orderbriefjes ‐ Overzicht van rechtspraak (1981‐1998), T.B.H. 
2001, (4), 5. 
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De internationaal privaatrechtelijke aspecten van wisselbrieven of orderbriefjes worden geregeld door 

de Conventie van Genève tot regeling van zekere wetsconflicten ten aanzien van wisselbrieven en 

orderbriefjes200. Het artikel  98, § 2 WbIPR verwijst naar dit verdrag voor de vaststelling van het recht 

toepasselijk op de wisselbrief en de orderbrief. De Conventie van Rome van 19 juni 1980 betreffende 

de wet op de contractuele verplichtingen, sluit de verplichtingen voortkomende uit wisselbrieven en 

orderbriefjes alsook andere verhandelbare instrumenten uit haar toepassingsgebied uit voor zover de 

verplichtingen uit deze andere instrumenten uit hun verhandelbaar karakter voortkomen201. 

De algemene principes van het Verdrag van Genève zijn als volgt202: 

- de aspecten betreffende het vermogen om zich te verbinden door cambiale titel worden beheerst door 

de nationale wet van de ondertekenaar203;  

- de vorm van de cambiale titel wordt bepaald door de wet van het land op wiens grondgebied de 

verbintenis wordt aangegaan204. 

Over de Conventie van Genève bestaat zeer weinig gepubliceerde rechtspraak205. Hooguit kan hier een 

arrest van 22 september 1988 van het Hof van Beroep te Brussel206 vermeld worden dat, 

overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Conventie van Genève, toepassing maakt van de wet van 

de plaats waar de wisselbrief betaalbaar is, om de gevolgen van de verbintenissen van de acceptant te 

bepalen. 

 

Uniform Rules for Collection (ICC guidelines)207, dewelke ook praktische regels met betrekking tot 

wissels bevatten,  zijn van toepassing indien de partijen dit uitdrukkelijk bedingen. 

United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes 

aangenomen in New York op 9 December 1988 is nog niet in werking getreden, noch door België 

geratificeerd208. 

 

                                                            
200 Verdrag tot regeling van zekere wetsconflicten ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes gedaan te 
Genève, op 7 juni 1930, wet van 16 augustus 1932, B.S. 31 december 1933. In werking sedert 1 januari 1934. 
201 Artikel 1, 2, c EVO. 
202 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta, 
1998, 346 
203 Artikel 2, eerste lid van Conventie van Genève van 7 juni 1930. 
204 Artikel 3, eerste lid van Conventie van Genève van 7 juni 1930. 
205 Y. MOREAU en P. GEORTAY, Wisselbrieven en orderbriefjes ‐ Overzicht van rechtspraak (1981‐1998), T.B.H. 
2001, (4), p. 37, nr. 162. 
206 Brussel 22 september 1988, Pas. 1989, II, p. 38, noot J.S.; J.T. 1989, p. 333. 
207 http://www.iccwbo.org/policy/banking/   
208 http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=X‐12&chapter=10&lang=en  
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B. Problematiek rond het onvoorwaardelijk en abstract karakter van de verbintenis 

gesloten in een wisselbrief 

De wisselverbintenissen tussen de verwijderde partijen van een wisselrelatie naar Belgisch recht zijn 

onvoorwaardelijk en onafhankelijk van  het onderliggend contract (materiële én formele abstractie) 209. 

Volgens artikel 17 Wisselwet  zal de wisselschuldenaar– behoudens kwade trouw van de houder – niet 

aan de betaling kunnen ontkomen door excepties en verweermiddelen te putten uit de onderliggende 

rechtsverhouding die tussen hem en een voorman van de houder bestaat210. Deze materiële abstractie 

of niet-tegenwerpelijkheid van de excepties tussen verwijderde wisselpartijen kan verklaard worden 

door de noodzaak het rechtmatig vertrouwen van derden te beschermen en is uiteindelijk terug te 

voeren op artikel 1165 B.W. De houder van de wisselbrief mag in de uitoefening van zijn rechten niet 

worden verontrust door betwistingen en complicaties uit een rechtsverhouding waaraan hij geen deel 

had. Deze onderliggende rechtsverhouding blijft voor hem een res inter alios acta211. 

De materiële zelfstandigheid van een wisselverbintenis betekent derhalve ook dat de persoon, wiens 

handtekening op de wisselbrief voorkomt, uit de ongeldigheid van een of meer andere handtekeningen 

nooit een absoluut verweermiddel zou putten212. 

Hoewel de uitgifte van een wisselbrief in het kader van leverancierskrediet altijd een onderliggende 

handelsverrichting veronderstelt,  moet in de wisselbrief zelf niet naar deze onderliggende verrichting 

worden verwezen213.  Door dergelijke verwijzing, met name door vermelding van het fonds214, verliest 

de wissel zijn abstract karakter niet215. De vermelding heeft niet tot gevolg dat de geldigheid van de 

wisselbrief afhankelijk wordt van deze van de onderliggende overeenkomst216.  

 

De praktijk in België om  met het oog op herdiscontering van wisselbrieven de onderliggende 

handelstransactie op het handelspapier te vermelden, heeft een andere functie; deze vermelding strekt 

er namelijk alleen toe bij de uitgifte van een wisselbrief tot uiting te brengen dat zij op een ernstige 

werkelijke handelsverrichting berust waaruit de schuldenaar de financiële middelen zal bekomen om 

                                                            
209 zie artikels 1, 2°, 26 en 75 Wisselwet. 
210 J. STUYCK, Handels‐ en economisch recht, Kluwer, 1989, 396. 
211 E. WYMEERSCH, “Iets over abstracte verbintenissen”, in Actori incumbit probatio, Antwerpen, 1975, 268.   
212 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, I, Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 368, nr. 1237. 
213 Y. MOREAU en P. GEORTAY, “Wisselbrieven en orderbriefjes ‐ Overzicht van rechtspraak (1981‐1998)”, T.B.H. 
2001, (4) 8, nr. 18. 
214 L. DABIN “L’escompte‐fournisseur menacé de disparition?”, noot onder Kh. Luik 14 juni 1985, Ann. dr. Liège 
1986, p. 267. 
215 Kh. Luik 18 februari 1993, T.B.H. 1983, p. 549; Kh. Hasselt 14 oktober 1997, R.W. 1997‐98, p. 1271; Bergen 3 
maart 1992, T.B.H. 1993, p. 379, met noot van D. Blommaert, J.L.M.B. 1992, p. 1102. 
216 Kh. Verviers 14 december 1987, T.B.H. 1989, p. 89. 



43 

 

de wisselbrief op vervaldag te betalen. Dit komt duidelijk tot uiting  in de praktijk van het 

acceptkrediet (zie volgend hoofdstuk)217.    

 

Dezelfde kenmerken van de wisselbrief worden ook in de eenvormige wet  van de Conventie van 

Genève gehanteerd. De invoering van de uniforme wet, door verscheidene landen aangenomen, heeft 

aan de wissel een solide wettelijke basis gegeven en verschaft aan de praktische behandeling van de 

wissels een grote mate van uniformiteit218.  Zo is de eenvormige wet van kracht in de continentale 

landen van de Europese Gemeenschap. Deze wet werd echter niet geratificeerd door het Anglo-

Amerikaanse blok219. Als gevolg daarvan kunnen de lokale wetgevingen van die landen een andere 

inhoud aan de wisselrechtelijke verbintenis  toeschrijven. De eigenschappen zoals 

onvoorwaardelijkheid, onherroepelijkheid en onafhankelijkheid kunnen ofwel anders dan in de 

continentale landen worden geïnterpreteerd, of zelfs  helemaal als onbestaande worden beschouwd. 

De exporteur kan in dergelijk geval aan de bankier van de koper de uitgifte van een certificaat vragen 

ter bevestiging van de toepassing in het land van de koper van het wisselrecht of van de aanvaarding 

van de waarde toegekend aan het handelspapier als abstract en onvoorwaardelijk betalingsinstrument 

door de wetgeving van het land van de koper220. 

C. Transferrisico  

Het gebruik van wisselbrieven of orderbriefjes gaat steeds gepaard met blijvende risico’s voor de 

exporteur, of de bank de transactie nu met of zonder regres financiert. Aangezien een 

leverancierskrediet door de exporteur pas kan worden opgenomen wanneer die de eventuele, 

geaccepteerde en geavaleerde wisselbrieven in zijn bezit heeft, kan dit twee problemen veroorzaken: 

- de exporteur loopt het risico dat hij de geaccepteerde en geavaleerde wissels niet in zijn bezit krijgt 

door verlies, diefstal, onwil van de koper om de wissels te accepteren enz.,  terwijl de goederen reeds 

verstuurd zijn, en 

- er kan een grote tijdspanne liggen tussen de leveringsdatum en de datum van ontvangst van de 

wissels uit het buitenland met daarop de handtekening van alle intervenanten. De financiering van de 

tijdspanne komt voor rekening van de exporteur221.  

 

                                                            
217 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II, Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 697, nr. 2282. 
218 F.‐R. VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 111. 
219 J. STUYCK, Handels‐ en economisch recht, Kluwer, 1989, 391. 
220 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 331. 
221 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 331 en 332. 
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Men kan aan volgende oplossingen voor dit probleem denken222: 

a) een onherroepelijk documentair krediet, mobiliseerbaar aan de kassen van de Belgische bank; die 

mobilisering geschiedt door overlegging van de verzendingsstukken tegen door de koper 

geaccepteerde en door de exporteur getrokken eventuele wissels, of 

b) alle wissels “in trust” bij de bank deponeren223.   

De exporteur moet zich verbinden om onmiddellijk bij de ondertekening van het commercieel contract 

de reeds geaccepteerde en eventueel geavaleerde wissels naar de bank van de exporteur (“in trust”) 

door te sturen met daarbij de opdracht de wissels aan de exporteur af te geven tegen voorlegging van 

de exportdocumenten (bijvoorbeeld, door het documentair krediet voorgeschreven documenten) die 

bewijzen dat deze laatste zijn verplichtingen nagekomen heeft224. Met deze techniek zijn de twee 

partijen gerustgesteld. De exporteur weet dat de wissels bij zijn bankier zijn terwijl de koper zeker is 

dat ze slechts in handen van de verkoper terechtkomen indien hij het bewijs van zijn prestaties kan 

voorleggen.    

Deze laatste oplossing is aan te bevelen. Bovendien is het een eis van Delcredere dat de 

handelspapieren binnen de door haar verzekerde transacties “in trust” gedeponeerd worden bij de bank 

van de exporteur 225.  

De data op de “in trust” gedeponeerde wissels worden niet  ingevuld aangezien het startpunt van het 

krediet dan nog niet bekend is. Om die reden moet de koper of diens bank machtiging verlenen om de 

wissels in te vullen op het moment van de overlegging van de conforme documenten226. Het 

wisselformalisme vereist immers geen chronologische volgorde voor het stellen van de vermeldingen 

op het handelspapier. De opsteller van een wisselbrief is niet verplicht alle vereiste bestanddelen 

persoonlijk en onmiddellijk in te vullen.  

 

De mogelijkheid om een (gedeeltelijk) blanco wissel op te stellen wordt nergens door de wisselwet 

beperkt.  Een blanco acceptatie op een wisselbrief is een geldige verbintenis die gevolgen heeft zolang 

er geen misbruik aangetoond is227.  

 

Door de ondertekening van een blanco wissel geeft de acceptant opdracht aan de nemer om de 

wisselbrief te vervolledigen in overeenstemming met de daaromtrent gemaakte afspraken228. De nemer 

                                                            
222 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta,  
1998, 332. 
223 B.M. DE VUYST en G. MEYER, Documentaire kredieten, Gent, Story Scientia, nr. 241, p. 80. 
224 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 50. 
225 Art. 27 Algemeen Reglement van de Globale Verzekeringsconventie van de NDD. 
226 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, I, Gent, Story‐Scientia, 1972, nr. 227, p. 82. 
227 Kh. Luik 28 juni 1956, Rev. Banque 1957, 91. 
228 G.L. BALLON, K. GEENS, J. STUYCK  en E. TERRYN, Inleiding tot het economisch recht, Antwerpen, Kluwer, 2009, 
361. 
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kan een blanco wisselbrief vervolledigen overeenkomstig de onderliggende overeenkomst229. Het 

handelspapier dat op de overeengekomen wijze werd vervolledigd, wordt beschouwd als een 

wisselbrief die van meet af aan geldig was230.  Een onvolledige wisselbrief kan niet meer aangevuld 

worden na dagvaarding tot betaling231. Het wisselformalisme vereist immers dat de op moment van 

uitgifte onvolledige wisselbrief uiterlijk zou vervolledigd worden op het ogenblik waarop de houder 

deze ter betaling aanbiedt232. 

 

De betrokkene die een blanco wisselbrief accepteert, berust bij voorbaat in de vermeldingen die erop 

zullen aangebracht worden, tenzij misbruik van de blanco handtekening wordt aangetoond233. In dat 

geval moet de acceptant om aan de betalingsplicht te ontkomen aantonen dat de houder weet had van 

het misbruik, of dit, gelet op de omstandigheden, moest vermoeden234. 

 

Deze risico’s verbonden aan het gebruik van wisselbrieven of orderbriefjes spelen ook voor andere 

financieringstechnieken waar een verbintenis tot betalen in een handelspapier is geïncorporeerd (zie 

verder Hoofdstukken Koperskrediet en Forfaiting). 

 

D. Orderbriefjes 

Het orderbriefje is een betalingsbelofte aangegaan door de uitgever van de titel, terwijl de eigenlijke 

wisselbrief opgesteld wordt als een aanwijzing om te betalen, gegeven door de uitgever van de titel235. 

Met andere woorden het orderbriefje is een niet-getrokken maar een rechtstreekse wisselbrief236.  

Alle bepalingen die gelden voor de wisselbrief, behalve deze m.b.t. de acceptatie, gelden ook voor het 

orderbriefje. Bij het orderbriefje is er immers geen trekker onderscheiden van de betrokkene; de 

uitgever van een orderbriefje neemt door de uitgifte wel dezelfde verplichtingen op zich als de 

acceptant van een wissel (artikel  78 Wisselwet)237. De mogelijkheid tot verhaal op de exporteur doet 

                                                            
229 Gent 18 november 1987, T.G.R. 1988, 25. 
230 Artikel 10 Wisselwet. 
231 G.L. BALLON, K. GEENS, J. STUYCK  en E. TERRYN, Inleiding tot het economisch recht, Antwerpen, Kluwer, 2009, 
352. 
232 Cass. 4 maart 2004, T.B.H. 2004, 536; Gent 18 november 1987, T.G.R. 1988, 25; Kh. Brugge 27 januari 1983, 
T.B.H. 1983, 386.   
233 G.L. BALLON, K. GEENS, J. STUYCK  en E. TERRYN, Inleiding tot het economisch recht, Antwerpen, Kluwer, 2009, 
361. 
234 Kh. Brussel 27 september 1984, T.B.H. 1986, 222. 
235 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, I, Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 15, nr. 37. 
236 Artikel 78 , eerste lid Wisselwet. 
237 G.L. BALLON, K. GEENS, J. STUYCK  en E. TERRYN, Inleiding tot het economisch recht, Antwerpen, Kluwer, 2009, 
365. 
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zich aldus niet voor wanneer de exporteur houder is van een orderbriefje getrokken door de importeur. 

Niets belet hem t.o.v. eventuele latere houders van het orderbriefje op het instrument aan te duiden dat 

geen verhaal op hem kan worden uitgeoefend238. 

In de praktijk wordt vaak ook de term promesse gebruikt. Aangezien het woord “orderbriefje” op 

straffe van nietigheid van de titel echter op het document moet vermeld worden (artikel 75, 1° 

Wisselwet) lijkt het aangewezen de term promesse niet te gebruiken239. 

                                                            
238 E. BISHOP, Finance of international trade, Oxford, Butterworth‐Heinemann, 2004, 145. 
239 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, Il, Gent, Story‐Scientia, 1972, nr. 2436. 
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HOOFDSTUK III. KOPERSKREDIET EN FINANCIEEL KREDIET 

 

 

AFDELING 1. OMSCHRIJVING EN WERKING 

A. Definitie 

Het leverancierskrediet is gebleken, vooral voor belangrijke projecten die ruime betalingfaciliteiten 

vereisen, niet zozeer de geschikte formule te zijn. Voornamelijk wanneer deze projecten worden 

gerealiseerd door engineeringfirma’s die beroep doen op diverse onderaannemers, waardoor het totale 

bedrag en de duur van het project veruit hun kredietwaardigheid overschrijden. Daarbij kwam tevens 

de behoefte om de commerciële transactie van de financiële te scheiden240. Om voorgaande redenen 

werd er gezocht naar een andere vorm van kredietverlening en zo ontstonden het koperskrediet en het 

financieel krediet.  

 

De Europese Richtlijn betreffende kredietverzekeringen geeft volgende definitie van het begrip 

“koperskrediet”: 

De term "koperskrediet" heeft betrekking op een leningovereenkomst tussen een of meer 

financiële instellingen en een of meer leningnemers voor de financiering van een 

handelscontract betreffende de export van goederen en/of diensten, waarbij de 

kredietverlenende instelling zich ertoe verbindt de leverancier op grond van de onderliggende 

transactie namens de koper/leningnemer contant te betalen, terwijl de koper/leningnemer de 

kredietverlenende instelling volgens de kredietvoorwaarden zal terugbetalen241. 

In het raam van deze financieringstechniek staat de exporteur dus geen betalingsuitstellen toe aan zijn 

buitenlandse afnemer. De importeur zorgt zelf voor de financiering242. Het individueel koperskrediet 

(of rechtstreeks krediet aan het buitenland243) bestaat derhalve hierin dat de Belgische bankier, ter 

financiering van de betalingsuitstellen, het krediet rechtstreeks toestaat aan de vreemde koper 

                                                            
240 A. BAELE, J. DROUILLON en Ph. PRAET, Export ‐ import ‐ export, Deurne, MIM, 1988, 286 ; VAN DE MOERE, E., 
Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 75. 
241 Punt 3, a) van de Bijlage bij de Richtlijn 98/29/EG van de Raad van 7 mei 1998 betreffende de harmonisatie 
van de voornaamste bepalingen inzake de exportkredietverzekering op middellange en lange termijn. 
242 L. WAXMAN, Finance of international trade, London, Graham and Trotman, 1985, 208. 
243 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 85. 
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(importeur) waardoor deze laatste de Belgische leverancier contant kan betalen244. Wordt het krediet 

door de Belgische bank toegestaan aan de bank van de importeur zodat de  bank van de koper zijn 

klant verder kan financieren, dan spreekt men van een individueel financieel krediet245 of bank-to-bank 

credit246. Dit laatste begrip wordt soms ook gebruikt wanneer men van  parallelkrediet spreekt247. 

Deze parallelle kredieten worden gebruikt voor de financiering van de uitgaven die niet rechtstreeks 

door de Belgische exporteur aangerekend zijn, bijvoorbeeld de uitgaven van de importeur ontstaan 

door de installatie van de uitrustingsgoederen. Ze worden meestal toegestaan voor een kortere duur248. 

De Nationale Delcrederedienst gebruikt de term “financieringskrediet” om koperskrediet aan te 

duiden249.  

 

De koper doet beroep op een buitenlands krediet om dezelfde redenen als bij de leverancierskrediet, 

nl. omwille van het feit dat hij moeilijk of onmogelijk aan een lening in zijn eigen land raakt. Dit kan 

zijn omdat het banksysteem in zijn land niet ontwikkeld is of omdat een eigen bank een risico die 

meestal met een grote financiering gepaard gaat niet kan dragen.  

 

In dit hoofdstuk zal ik me vooral toespitsen op de bespreking van de verschillen tussen het 

koperskrediet en het leverancierskrediet. 

B. Overzicht van juridische relaties tussen alle betrokken partijen:  

De financiering van de koperskredieten leidt tot het tot stand komen van volgende contracten: 

1. Een commercieel contract tussen de leverancier en de buitenlandse koper welke zich tot de 

technische aspecten van de bestelling beperkt en welke in een contante betaling van de 

koopprijs voorziet, bijvoorbeeld naar rata van de verzendingen van materieel en van de 

dienstverstrekkingen250; 

 

                                                            
244 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 425; H. VAN HOUTTE, The 
law of international trade, London, Sweet and Maxwell, 2002, nr. 8.35. 
245 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 154. 
246 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 141. 
247 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 335. 
248 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 155. 
249 www.ondd.be  
250 E. VAN DE MOERE, Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 76.  
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2. Een leningsovereenkomst waarbij een bank van het exportland een krediet verstrekt hetzij aan 

de koper, hetzij aan een financiële instelling in het land van de koper251. Terugbetaling 

verloopt analoog met leverancierskrediet. De ondertekende wissels of de orderbriefjes gaan nu 

echter rechtstreeks naar de bank van de exporteur. De exporteur wordt door de bank betaald 

wanneer hij de door de bank vereiste documenten (bv. facturen) kan voorleggen.  Meestal 

worden de wissels bij ondertekening van het contract “in trust” bij de bank gelegd252 (zie 

Hoofdstuk  Leverancierskrediet).  

 

3. Bij het financieringskrediet bestaat er tussen de koper en zijn bank ook een 

financieringscontract. Het is vaak een back to back-krediet253. De koper en zijn bank bepalen 

onderling de voorwaarden waarbij de koper zijn bank zal terugbetalen254. Merk op dat dit 

contract van weinig belang is voor de exporteur. Hij is geen betrokken partij bij deze 

onderhandeling. 

 

4. Een waarborg uitgegeven door de exportkredietverzekeringsmaatschappij aan de 

kredietverstrekkende instelling (Delcredere e.a.) onder het officiële exportverzekeringsschema  

in het exporterende land255. Ook de exporteur sluit een dergelijke verzekering af bij de 

kredietverzekeringsmaatschappij256 (zie verder). 

 

5. De bank en de exporteur stellen een “regresbrief” op die regelt wat er moet gebeuren met het 

bedrag dat niet gedekt wordt door de verzekering257.  

 

6. De Belgische bank herfinanciert zich door de verdere overdracht van de wissels op de 

financiële markt 258. 

Reglementeringen waaraan het koperskrediet moet voldoen zijn analoog aan die van 

leverancierskrediet. Hiervoor verwijs ik naar het vorige hoofdstuk.  

 

                                                            
251 F.‐R. VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 191. 
252 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 84. 
253 G. VAN EMPEL, J. B. HUIZINK, Betaling, waardepapier en documentair krediet, Antwerpen, Kluwer, 2002, nr. 56, 
p. 101. 
254 D.B. COX,  Finance of international trade, Worcester, Northwick, 1988, 228. 
255 F.‐R. VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 191. 
256 E. VAN DE MOERE, Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 76. 
257 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 336. 
258 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 134. 
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C. De relatie tussen de exporteur en importeur 

Binnen het mechanisme van het koperskrediet wordt er juridisch een onderscheid gemaakt tussen het 

commercieel contract, dat de betalingsmodalilteiten bepaalt (bv. betaling 6 maanden na de levering of 

voorlopige oplevering tegen voorlegging van bepaalde documenten259) en de kredietovereenkomst 

tussen de Belgische bankier en de vreemde importeur260.  

Het commerciële contract moet naar analogie van het leverancierskrediet in een voorschot van 

minimum 15 % voorzien. Volgens de OESO-regels moet een vooruitbetaling van tenminste 15 % 

worden geëist als het krediet een looptijd van meer dan 2 jaar heeft261. Slechts 85 % van de 

factuurwaarde kan derhalve gefinancierd worden met een krediet262. 

Het contract tussen de handelspartijen bestaat derhalve volledig los van de financieringsovereenkomst. 

Dit betekent derhalve dat de importeur geen commerciële of technische tekortkomingen kan inroepen 

om zijn verplichtingen, voortspruitend uit de kredietovereenkomst, niet na te leven. 

Terugbetalingsverplichtingen staan met andere woorden geheel los van de ontwikkelingen i.v.m. het 

handelscontract263. Het is daarom raadzaam de inwerkingtreding van het handelscontract te koppelen 

aan de inwerkingtreding van het financieringskrediet (condition precedent)264. 

 

De kredietovereenkomst komt tot stand tussen de exportbankier en de koper. Het is dus niet langer de 

exporteur die instaat voor het aanvragen van het krediet, het opnemen in zijn offerte en het 

administratief opvolgen van alle verrichtingen. De exporteur blijft echter niet volledig afzijdig: de link 

tussen exportbank en exporteur wordt namelijk nooit volledig verbroken omdat ze hun relatie in een 

aparte overeenkomst (verhaalbrief) regelen265.  Hier bezit de bank geen wisselrechtelijk verhaal op de 

exporteur, wat op zich in praktijk geen voordeel uitmaakt van het koperskrediet: het regresbrief is 

immers ook een abstracte verbintenis t.o.v. het handelscontract. 

 

                                                            
259 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 335. 
260 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 426. 
261 Art. 10, a) van de OESO‐consensus. 
262 M.‐A. CRIJNS en M. FONTAINE, L'Office National du Ducroire, Bruxelles, Larcier, 1995, 163. 
263 J.‐P. SMIT en  A. VAN DEN BOSCH , Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 337. 
264 R. KING, Gutteridge and Megrah's Law of Bankers' Commercial Credits, Oxford, Routledge, 2001, 28. 
265 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 83. 
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D. Progress payment 

Verdiscontering van handelspapieren binnen koperskrediet en leverancierskrediet kan niet enkel na de 

voorlopige oplevering gebeuren, maar reeds op een vroeger tijdstip tijdens het vervaardigen van de 

exportgoederen. In belangrijke exportcontracten, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot scheepsbouw, 

kan de fabricageperiode, d.w.z. de periode tussen de aanvang van de werken en de levering, lang 

aanslepen en grote sommen opslorpen. De voorafbetalingen verricht door de importeur zijn meestal 

niet voldoende om de fabricage te financieren zodat de exporteur zich verplicht ziet fabricagekredieten 

aan te vragen die overeenstemmen met de behoeften welke niet kunnen gedragen worden door zijn 

thesaurie266. 

 

Om deze reden werd progress payment in het leven geroepen.  Progress payments zijn betalingen die 

door de koper ten voordele van de verkoper worden gedaan bovenop het gebruikelijke voorschot van 

15 % en vóór de verzending van de uitrusting. De kredietverstrekkende bank machtigt de exporteur, 

nog vóór de levering en conform de contractbepalingen, trekkingen te doen op het krediet in 

verhouding tot de effectieve netto-uitgaven die deze doet in de loop van de fabricageperiode. De 

betalingen geschieden naarmate de exporteur gedeeltes van zijn contractuele verplichtingen nakomt of 

naarmate hij uitgaven doet. De koper die geen tegenwaarde voor deze progressieve betalingen 

ontvangt, kan eisen dat de restitutie van deze bedragen door bankgaranties wordt gewaarborgd. Dit 

soort garantie is verwant met de voorschotteruggavegarantie. Ze worden gegeven naarmate 

progressieve trekkingen worden gedaan en men dient te proberen ze te laten afnemen naarmate de 

uitvoering van het contract vordert267. 

 

AFDELING 2. COMMERCIEEL RISICO BINNEN DE KOPERSKREDIET EN FINANCIEEL KREDIET 

Niettegenstaande de exporteur de uiteindelijk begunstigde van het koperskrediet is, is hij de jure niet 

de debiteur van het krediet en moet hij logisch gezien geen risico’s dragen. Alle risico’s zijn voor de 

kredietverlenende bank. Er wordt echter een deel van het commercieel risico op de exporteur 

afgewenteld krachtens zijn overeenkomst met de bank (“regresbrief” of “verhaalbrief”)268.  

 

Wanneer de koper om welke reden dan ook in gebreke zou blijven, dan zal de kredietmaatschappij 

instaan voor het terugbetalen van het bedrag waarvoor de bank was verzekerd. Delcredere verzekert 

                                                            
266 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 156. 
267 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 88. 
268 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 336. 
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het commercieel risico tot maximum 98% van het totale bedrag269, maar in de praktijk kiezen de 

verzekerden voor 95% dekking. Minder dan 95 % is mogelijk met een premieverlaging en valt te 

onderhandelen270. De bank mag evenwel een deel van het eigen risico op de exporteur afwentelen271.  

 

In geval van terugvordering zal de betaling van het niet door Delcredere gedekte percentage  tussen de 

bank en de exporteur worden verdeeld volgens hun respectief aandeel in het niet gedekte percentage. 

Het maximale risico ten laste van de exporteur is in de praktijk 3 % op de hoofdsom (niet op de 

interesten). De exporteur kan dit resterend risico eveneens op een andere manier laten dekken, 

bijvoorbeeld bij een andere verzekeringsmaatschappij. De exporteur kan ook aan zijn bank vragen het 

volledig niet gedekte percentage op zich te nemen. De bank zal hier dan meestal een extra vergoeding 

voor vragen272. De mogelijkheid voor de exporteur om zijn commercieel risico aldus voor 100% af te 

wentelen, maakt een belangrijk voordeel uit ten aanzien van financiering met leverancierskrediet waar 

hij die mogelijkheid niet heeft (zie hoger)273. 

 

Een gevolg van de scheiding tussen de handelstransactie en de financiering is dat de fouten van de 

exporteur aan Delcredere niet tegenwerpelijk zijn als argument voor afwijzing van een schade-

uitkering, doordat hij de bank voor het kredietrisico dekt,  maar hij behoudt wel een regresrecht op de 

exporteur na de uitbetaling van de vergoeding274. De Nationale Delcrederedienst is van rechtswege 

gesubrogeerd in al de rechten en vorderingen van de waarborghouder275  in de mate van de 

daadwerkelijke tussenkomst van de dienst276.  

 

Indien er zich een schadegeval voordoet onder de dekking van het koperskrediet aan de bank 

afgegeven polis, is de exporteur die het commerciële contract heeft gesloten, gehouden op eerste 

verzoek van Delcredere de aan de bank uitgekeerde schadevergoedingen terug te betalen wanneer de 

niet-betaling door de debiteur van het financieringskrediet – hoewel willekeurig en strijdig met de 

verbintenissen uit hoofde van de door hem afgesloten kredietovereenkomst – haar oorsprong vindt in 

een fout van de exporteur. Hij moet die vergoeding terugbetalen naar rato van  de contractuele 

verantwoordelijkheid van  laatstgenoemde tegenover de debiteur277. 

 

                                                            
269 Art. 6.3 Algemene Voorwaarden van de Globale Verzekeringsconventie van de NDD. 
270 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 84. 
271 http://www.ondd.be/webondd/Website.nsf/AllWeb/ProductsNl/$File/Verzekering+koperskredieten.pdf, 3. 
272 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 89 en 91. 
273 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 336. 
274 http://www.ondd.be/webondd/Website.nsf/AllWeb/ProductsNl/$File/Verzekering+ koperskredieten.pdf, 3.  
275 d.w.z. “verzekerde”. 
276 Art. 11 van de wet op de Nationale Delcrederedienst van 31 augustus 1939. 
277 Art. 17.2 Algemeen Reglement van de Globale Verzekeringsconventie van de NDD. 
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Om die reden  gaat de exporteur een afzonderlijke verbintenis aan waarbij hij accepteert dat regres op 

hem wordt genomen, mocht een schadevoorval bij koperskrediet zich voordoen als gevolg van een 

fout van zijn kant bij de uitvoering van het handelscontract278. 

 

AFDELING 3. ACCEPTKREDIET 

Hierboven hebben we reeds gezien hoe de wisselbrief in het kader van discontokrediet wordt 

aangewend. Dit was één van de voorbeelden van het gebruik van dit handelspapier in functie van een 

kredietinstrument  - financiewissel (in tegenstelling tot het gebruik van de wissels als een betaalmiddel 

of een incassomiddel – met name handelswissel)279. Acceptkrediet is een ander mechanisme waarin de 

wisselbrief een kredietfunctie vervult en dit ter financiering van internationale handelstransacties280. 

Een acceptkrediet kan zowel door de importeur (koperkrediet) als door de exporteur 

(leverancierskrediet) worden geïnitieerd. Wissels die binnen acceptkrediet worden gebruikt noemt 

men “bankaccept”281.   

A. Begrip 

Het acceptkrediet is een overeenkomst waarbij de kredietinstelling de begunstigde de toestemming 

geeft om wissels op de bank zelf te trekken of door een door hem aangeduide persoon (zijn 

leverancier) te laten trekken, en zich ertoe verbindt die wissels van een bepaald bedrag te accepteren 

tegen een vergoeding (accept-provisie)282. De begunstigde verbindt zich ertoe op de vervaldatum de 

bedragen nodig voor de betaling van de wissels ter beschikking te stellen.  

De kredietbegunstigde gaat de verplichting aan te zorgen voor dekking op de vervaldag van de wissel. 

Bij gebrek aan dekking blijft de bank gehouden de wissel te betalen op de vervaldag. Dit laatste is 

eerder uitzonderlijk, zodat de bank slechts haar handtekening en haar faam als krediet geeft. De 

acceptatie door een bank maakt van de wissel een gemakkelijk te verdisconteren document tegen 

voordelige voorwaarden283. In principe leent de bank dus geen geld, maar staat ze borg voor de 

betaling van het effect284. Meestal zal de bank haar accepten zelf disconteren. 

                                                            
278 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 337. 
279 E. DIRIX, Y. MONTANGIE en H. VANHEES, Handels‐ en economisch recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 
2005, p. 147, nr. 180; J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II dln., Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 19‐20, nr. 51. 
280 R. ZWITSER, Order‐ en toonderpapieren, Amsterdam, Kluwer, 2006, 19. 
281 J. AVONDSTONDT, Kredieten, Diksmuide, Edipro, 2005, 22. 
282 M. DOMBRECHT, D. HEREMANS, S. PLASSCHAERT en J. VANNESTE, Geld en financiewezen: België in het Eurogebied, 
Antwerpen, De Boeck, 2006, 216; J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II dln., Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 22, 
nr. 59; J. STUYCK, Handels‐ en economisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1989, 393. 
283 G. LEMMENS, K. SMEKENS, F. VAN CAER, J. VAN DE VELDE en A. VANHENTENRIJK, Handelwijs, Antwerpen, De Boeck, 
2003, 204. 
284 J. AVONDSTONDT, Kredieten, Diksmuide, Edipro, 2005, 22. 
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Er zijn derhalve volgende partijen bij het acceptkrediet betrokken285: 

‐ De kredietverlenende bank of m.a.w. de betrokkene-acceptant. De bank is als betrokkene-

acceptant verplicht de wissel op de vervaldag te betalen. 

‐ De kredietnemer of kredietbegunstigde. Dit kan zowel de exporteur als de importeur zijn. 

Een bankaccept is in feite een wissel met als trekker een cliënt van een bank en als betrokkene de bank 

zelf en die door de betrokkene ook geaccepteerd wordt. De acceptatie vanwege de bank houdt echter 

geen belofte in om de schuld van de buitenlandse klant te betalen! Het acceptkrediet mag niet worden 

verward met aval. De acceptatie door de bank – vandaar de term bankaccept – van een op haar 

getrokken wissel impliceert natuurlijk een risico voor de bank. Het is wel voorzien dat de opbrengst 

van de verkoop in het buitenland aan de bank moet worden overgemaakt286.  

B. Soorten acceptkrediet  

In eerste orde kan men acceptkrediet indelen naar acceptkrediet bij invoer en acceptkrediet bij uitvoer: 

 

a) Schematisch kan het zelfbegunstigingsaccept van de exporteur als volgt voorgesteld worden. 

Nadat hem een acceptkrediet werd toegestaan, trekt de exporteur een wissel op de bank, en 

overhandigt deze, samen met de documenten die betrekking hebben op de te financieren 

handelsoperatie, ter attestatie. De exporteur verdisconteert het accept op de plaatselijke markt (In 

België: niet de exporteur verdisconteert het accept op de markt maar hij geeft instructies aan de 

accepterende bankier om dit voor zijn rekening te doen). De bankier-acceptant zendt de 

documenten naar zijn correspondent in het land van de importeur. De correspondent overhandigt 

de documenten aan de importeur tegen betaling van het factuurbedrag, en transfereert de 

opbrengst naar de bankier-acceptant. Deze laatste kan met de aldus gevormde dekking op de 

vervaldag betalen. Is de dekking op de vervaldag nog niet toegekomen, of is zij onvoldoende, dan 

zal de bankier-acceptant de exporteur aanspreken287. Aangezien de vervaldag van de wissel te 

betalen door de Belgische exporteur aan zijn bank samenvalt met de vervaldag van de factuur 

betaald door de importeur, dient het factuurbedrag als dekking van de wisselschuld288.  

 

b) Acceptkrediet bij invoer verloopt op de volgende manier. Een invoerder trekt wissels op een 

kredietinstelling die ze accepteert. Die wissels worden hem nadien door de kredietinstelling 

                                                            
285 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2005, 399. 
286 M. DOMBRECHT, D. HEREMANS, S. PLASSCHAERT en J. VANNESTE, Geld en financiewezen: België in het Eurogebied, 
Antwerpen, De Boeck, 2006, p. 216. 
287 F.‐R. VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 135‐136; H. DE MUYNCK, 
Kredietwezen in België, Gent, Academia Press, 2007, 67. 
288 G. LEMMENS, K. SMEKENS, F. VAN CAER, J. VAN DE VELDE en A. VANHENTENRIJK, Handelwijs, Antwerpen, De Boeck, 
2003, 205. 
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gedisconteerd. De som die hij door het disconteren ontvangt is bedoeld voor de betaling van de 

buitenlandse leverancier. op de vervaldag van de wissel dient de cliënt het nominaal bedrag te 

betalen289. 

 

Vervolgens maakt men een onderscheid tussen:  

a. Het zelfbegunstigingsaccept 

Bij financiering door middel van dit soort accept trekt de importeur een wissel op de bank. Eens het 

accept van de bank bekomen, verdisconteert hij de wissel op de acceptmarkt en met de opbrengst 

betaalt hij de exporteur contant. In België brengt de importeur de accepten niet zelf naar de markt, wel 

geeft hij bij de aanbieding ter acceptatie aan de bank de nodige instructies om het papier op de 

geldmarkt te verhandelen. Op de vervaldag betaalt de bank haar accept met de gevormde dekking290. 

b. Het accept ten gunste van derden 

Het verschil met de vorige categorie ligt in het feit dat de tussenkomende bank op aanvraag en voor 

rekening van de importeur aan de exporteur de toelating verleent een wissel op haar te trekken. Verder 

verloopt de afhandeling van dit acceptkrediet zoals bij het zelfbegunstigingsaccept291.  

C. Kredietwaarborgen  

De zuiverste kredietwaarborg voor het bankaccept is de gebondenheid met een welbepaalde, 

volkomen geïndividualiseerde handelsoperatie, waarmee het gelijktijdig wordt afgewikkeld. Tot de 

aard van de verrichting behoort immers dat de wisselbrief gedurende heel zijn verloop “gedekt” is 

door de utivoering zelf van de handelsverrichting die er door gefinancierd wordt: het krediet wordt 

terugbetaald met de opbrengst van de verkoop van nieuw vervaardigde goederen. De gefinancierde 

handelsverrichting wordt in praktijk op de titel vermeld (valutabeding).  Men noemt daarom het 

accept-krediet een self-securing en self-liquidating krediet. Daartoe zal de bank eventueel een 

zekerheid vragen (hypotheek, borgtocht enz), of kan van de klant een gedeeltelijke betaling 

(margestorting) worden geëist292. 

 

                                                            
289 H. DE MUYNCK, Kredietwezen in België, Gent, Academia Press, 2007, 66. 
290 F.‐R. VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 130. 
291 ibid, p. 132. 
292 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II dln., Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 71, nr. 200. 
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De looptijd van een bankaccept bij export is gelijk aan het betalingsuitstel dat de exporteur aan zijn 

klant heeft toegestaan293. 

D. Voordeel voor de kredietbegunstigde 

In vergelijking met discontokrediet ligt het voordeel voor de exporteur erin dat de handtekening van 

de importeur, die niet zelden op de discontomarkt van het exportland onbekend zal zijn, wordt 

vervangen door een andere acceptant die over voldoende bekendheid beschikt. De accepterende bank 

verleent krediet, niet omdat zij geld voorschiet maar omdat zij door haar handtekening te plaatsen de 

wissel zal moeten betalen op de vervaldag294. 

Het accept van de wissel met bankaccept door een solvabele bank geeft aan deze wissel een grote 

kredietwaardigheid295. Een wissel die op een bank wordt getrokken en door haar wordt aanvaardt, kan 

op de financiële markt gemakkelijk verdisconteerd worden tegen doorgaans gunstige voorwaarden. De 

bank die het krediet verstrekt en dus de wissel aanvaardt, zorgt er in vele gevallen zelf voor dat de 

wissel wordt verhandeld of verdisconteerd296. De kredietnemer kan eveneens de bankaccepten op de 

acceptenmarkt zelf verdisconteren met een disconto dat overeenstemt met de positie in de risicorating 

van de accepterende bank297. 

 

AFDELING 4.   VERGELIJKING VAN HET KOPERSKREDIET EN FINANCIEEL KREDIET  

MET HET LEVERANCIERSKREDIET  

 

Zoals we reeds hebben vastgesteld liggen de verschillen tussen deze twee financieringstechnieken 

eerder op economische vlak. De reglementering van  zowel koperskrediet als leverancierskrediet is zo 

goed als identiek.  

A. Nadelen van het leverancierskrediet voor de exporteur 

Onder de nadelen van het leverancierskrediet kan men volgende aspecten noemen298: 

                                                            
293 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2005, 399. 
294 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II dln., Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 22, nr. 59; F.‐R., VANES,Financiering 
van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983,  128 en 135. 
295 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2005, 399. 
296 J. AVONDSTONDT, Kredieten, Diksmuide, Edipro, 2005, 55. 
297 M. D. LEVI, International finance, Oxford, Routledge, 2005, 452. 
298 http://www.delcredere.be/WebDucDel/WebSite.nsf/webnl/Products+and+services_Supplier+credit?Open 
Document 



57 

 

- de exporteur draagt zelf  het risico dat niet door de Delcredere wordt gedekt;  

- de exporteur moet zijn dossier voorbereiden en het verleende krediet beheren;  

- de verzekerde moet rekening houden met het technisch risico dat verbonden is aan het nakomen van 

de Belgische en buitenlandse financieringswetgevingen;   

- de exporteur draagt alle financiële kosten zoals beheersprovisie (up-front fee), 

beschikbaarheidsprovisie (commitment fee) en de verzekeringspremie zijn ten laste van de verkoper bij 

leverancierskrediet299. Hij moet dus op voorhand alle kosten kennen om ze in zijn kostprijs door te 

rekenen aan de klant300. 

Het probleem voor de koper is dat de exporteur zijn risico zal proberen te “overcompenseren” indien 

hij nog geen stabiele handelsrelatie met de importeur heeft opgebouwd of indien de exporteur niet in 

staat is de risico’s correct in te schatten. De importeur heeft aan de andere kant geen zicht op de mate 

waarin de prijs van de goederen verhoogd wordt met de kosten van financiering301.  

B. Redenen om beroep te doen op koperskrediet 

Deze financieringsformule werd door de banken in het leven geroepen met het oog op de aangroei van 

de financieringsbedragen  en de technische en commerciële complexiteit van de verrichtingen bij 

omvangrijke export. Door het koperskrediet en financieringskrediet werden de kredietaspecten van de 

exportverrichting en de technische en commerciële aspecten gescheiden: het krediet wordt aan de 

buitenlandse koper of aan zijn bankier verleend302. 

De scheiding van de commerciële en financiële transacties komt ook tegemoet aan de wens van de 

exporteur om ontlast te worden van het financieel en administratief gedeelte van hun grote 

exportcontracten. Volgens die formule gaat de last van het opzetten en beheren van het krediet alsook 

de eraan verbonden risico’s over naar de bank303. 

Dit heeft als gevolg dat de importeur geen commerciële of technische tekortkomingen kan inroepen 

om zijn verplichtingen, voortspruitende uit de kredietovereenkomst, niet na te leven. De importeur 

                                                            
299 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 415. 
300 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 82. 
301 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 130. 
302 E. VAN DE MOERE, Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 75. 
303 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, 
Documenta, 1998, 189. 
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doet er derhalve goed aan de verbintenissen van de exporteur te laten dekken door diens bankier onder 

de vorm van een bankgarantie304. 

Het koperskrediet wordt soms in het leven geroepen doordat de exporteur een onvoldoende financiële 

standing vertoont t.o.v. de gevraagde exportkredieten. Zeer grote investeringsprojecten met ruime 

betalingsfaciliteiten worden niet zelden verwezenlijkt door engineeringbureaus. Deze verzorgen 

slechts een relatief gering gedeelte van de levering, bijvoorbeeld begeleiding van de uitvoering, en 

doen voor de rest een beroep op onderaannemers. Niettemin zouden zij de ganse financiële 

verantwoordelijkheid na de levering van het project moeten dragen, hetgeen buiten verhouding zou 

staan met hun effectieve prestaties en financiële mogelijkheden305. 

In vergelijking met het leverancierskrediet biedt het koperskrediet dus volgende grote voordelen voor 

de exporteur306: 

‐ hij wordt contant betaald. De door de Belgische leverancier met zijn buitenlandse koper 

getekende handelsovereekomst zal beperkt kunnen blijven tot de technische aspecten van de 

verrichting307; 

‐ de betaling is definitief, behalve in geval van fout van de exporteur; 

‐ hij wordt verlost van allerhande administratieve demarches (bv. een verzekering aangaan bij 

Delcredre); 

‐ hij kan een balans voorleggen waarin in tegenstelling tot in het geval van leverancierskrediet, 

de verplichtingen voortspruitende uit het koperskrediet niet voorkomen, aangezien het krediet 

aan een derde, de koper, verleend wordt308; 

‐ kostprijs (zoals  semestriële rente, dossierrecht, verzekeringspremie) is ten laste van de  

importeur. De exporteur draagt enkel de betalingsprovisie. 

 

Deze techniek kent bij de exporteurs veel succes omdat die contant worden betaald en daardoor ontlast 

worden van het financieel gedeelte van hun exportcontracten309. De mogelijkheid voor de exporteur 

                                                            
304 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 152. 
305 F.‐R. VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 189. 
306 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 153. 
307 E. VAN DE MOERE, Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 76. 
308 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 91. 
309 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 426. 
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om zijn commercieel risico aldus voor de volle 100% af te wentelen, behelst een belangrijk voordeel 

ten aanzien van financiering met leverancierskrediet waarbij hij die mogelijkheid niet heeft310. 

Indien direct krediet wordt toegestaan aan de financiële instelling  van het importland (financieel 

krediet), staat de solvabiliteit van deze instelling los van de rendabiliteit van de geleverde 

investeringsgoederen311. 

 

                                                            
310 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 336. 
311 F.‐R. VANES, Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 189. 
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HOOFDSTUK IV. FORFAITING 

 

AFDELING 1. BEGRIP 

 

Er bestaat geen wettelijke definitie van forfaiting. Dit heeft te maken met het feit dat dit 

financieringsmechanisme in feite slechts een modaliteit is van een techniek waarin men gebruik maakt 

van een handelspapier in functie van kredietinstrument, namelijk discontokrediet312.   

Men kan forfaiting (of disconto zonder regres, forfaitdisconto, à forfait finance) op de volgende 

manier omschrijven:  

forfaiting is een verkoop met een disconto en zonder regres van een medium – een 

handelspapier of minder vaak een factuur - die een vordering op lange of middellange termijn 

op de buitenlandse koper inhoudt, waardoor de verkoper van het commercieel risico wordt 

bevrijd313.  

In een typische forfaitingtransactie worden vier partijen betrokken: exporteur, importeur, 

forfaitingbedrijf en de garantiestellende partij314. De overdrager van een vordering is een forfaitist, de 

overnemer is een forfaiter315. 

 

In de praktijk wordt forfaiting het vaakst toegepast voor de exportfinanciering van kapitaalgoederen 

met een duurtijd tussen 2 en 5 jaar316. 

 

AFDELING 2. WERKING VAN FORFATINGSTRANSCTIE – KREDIETINSTRUMENTEN  

 

Kredietinstrumenten zijn de documenten die de schuldvordering vertegenwoordigen317. Men maakt 

gebruik van orderbriefjes, wisselbrieven, facturen of uitgestelde betalingen onder documentair krediet 

                                                            
312 W. TEMMERMAN B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2005, 418. 
313 M. HAMMETT en J. CLARK, Dictionary of international trade finance, Lessons Professional Publishing, 2001, 15; 
E. G. HINKELMAN, Dictionary of International Trade: Handbook of The Global Trade Community, Novato, World 
Trade Press, 2000, 82. 
314 K. A. KIM, Global corporate finance, San Francisco, Wiley‐Blackwell, 2002, 320. 
315 J.C. BAKER, Financing international trade, Westport, Greenwood Publishing Group, 2003, 38. 
316 R. BENNETT, Getting Started in Export, London, Kogan Page, 1998, 113. 
317 VAN DE MOERE, E., Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 85. 



61 

 

(deffered payments letter of credit)318  teneinde een financieringstransactie d.m.v. forfaiting te 

verwezenlijken319. De laatste twee kredietinstrumenten worden in de praktijk het minst gebruikt omdat 

ze meer gecompliceerde begeleidende documenten alsook een afzonderlijke bankgarantie vergen320. Ik 

bespreek hieronder de forfaiting d.m.v. wissels of orderbriefjes alsook forfaiting met aanwending van 

een factuur. 

 

 ONDERAFDELING 1. WISSELBRIEVEN EN ORDERBRIEFJES 

Reeds hoger hebben we gezien dat forfaiting in feite een leverancierskrediet zonder verhaal is. Het is 

nochtans eveneens denkbaar om de forfaitingtechniek binnen het koperskrediet aan te wenden. 

Daarom is een onderverdeling mogelijk naar export- en importforfaiting.  

A. Exportforfaiting vs importforfaiting:  

Een exportforfaitingtransactie kan als volgt voorgesteld worden:  

 

1. de exporteur trekt wissels op de importeur aan welke hij een betalingsuitstel verleende321. De 

koper laat wissels eventueel avaleren bij zijn bank. De bank van de koper zendt de geavaleerde 

wissel terug naar de exporteur. Dit verloopt op dezelfde manier als bij het leverancierskrediet 

(zie hoger);  

2. de uitvoerder en de bank tekenen een forfaitingovereenkomst die de rechten en plichten van 

beide partijen bepaalt322; 

3. de forfaiter koopt (disconteert) de wissels over van de exporteur zonder regres. Daarvoor 

endosseert de exporteur zijn wissels aan de forfaiter met toevoeging van de woorden “zonder 

regres”323. Een andere mogelijkheid is een tegenbrief (back letter) opstellen. De bank verliest 

aldus haar cambiale recht op de trekker324 en zij kan zich dus niet keren tegen de exporteur, 

wat met de geïnde bedragen ook moge gebeuren, behoudens fout van laatstgenoemde (slechte 

levering, niet-naleving van het contract enz.); 

                                                            
318 WAXMAN, L., Finance of international trade, London, Graham and Trotman, 1985, 202. 
319  H.J. JOHNSON en, P.M. LANGLEY, Trade Agreements and Financial Services, London, World Scientific, 2003, 50; 
E. BISHOP, Finance of international trade, Oxford, Butterworth‐Heinemann, 2004, 145. 
320 WAXMAN, L., Finance of international trade, London, Graham and Trotman, 1985, 202. 
321 W. TEMMERMAN B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2005, 418. 
322 VAN DE MOERE, E., Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, p 85 
323 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 75. 
324 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 36. 
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4. de exporteur endosseert de wissels aan de bank die de nieuwe begunstigde wordt: het bedrag 

dat de koper in contanten krijgt (het netto-bedrag na de aftrek van disconto) komt overeen met 

de overeengekomen prijs van de goederen325;  

5. de exporteur verkrijgt contante betaling van de bank terwijl de importeur moet betalen aan de 

bank; 

6. de forfaiter kan afwachten tot de vervaldata van de wissels en ze aan de koper ter betaling zelf 

aanbieden. Hij kan ze echter ook verder verdisconteren op de secundaire forfaitingmarkt326.  

 

Orderbriefjes, i.t.t. wissels, worden door de importeur aan de orde van de exporteur getrokken en door 

die laatste aan een financiële instelling geëndosseerd327. Ingeval men orderbriefjes gebruikt,  moet men 

geen back letter opstellen noch een vermelding “zonder regres” toevoegen omdat de exporteur geen 

schuldenaar is). 

Om zeker te zijn dat de wissels door zijn bankier zullen geforfaiteerd worden, kan de exporteur van 

zijn bank een vaste belofte krijgen voor de forfaiting van welbepaalde vorderingen tegen betaling van 

een verbintenisprovisie (“commitment fee”)328. 

 

De geboden service van de forfaiter is tweeledig: naast het overnemen van het commercieel risico 

staat hij ook in voor de administratieve afhandeling van het krediet; hij is namelijk ook belast met de 

invordering van de betalingen van de importeur329. 

 

Een exportforfaitingtransactie gaat op volgende manier in zijn werk330: 

 

1. de importeur vraagt betalingsuitstel aan de exporteur tegen acceptatie van wissels;  

2. de exporteur overhandigt de wissels ter disconto aan zijn bank in het buitenland 

(primaire forfaiter);  

3. deze gaat naar de bank van de importeur (secundaire forfaiter) die de wissels zal 

verdisconteren zonder verhaal op de bank. Op de vervaldag moet de importeur betalen.  

 

                                                            
325 F. REYNOLDS, Managing exports: navigating the complex rules, controls, barriers, and laws, San Francisco, 
John Wiley and Sons, 2003, 313. 
326 F. REYNOLDS, Managing exports: navigating the complex rules, controls, barriers, and laws, San Francisco, 
John Wiley and Sons, 2003, 313. 
327 E. BISHOP, Finance of international trade, Oxford, Butterworth‐Heinemann, 2004, 145. 
328 D.B. COX,  Finance of international trade, Worcester, Northwick, 1988, 212; + J.‐P. SMIT, Financiering van de 
internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 49. 
329 A. GRAHAM en B. COYLE, Framework for Credit Risk Management, Chicago, Glenlake Publishers, 2000, 103. 
330 W. TEMMERMAN B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2005, 419. 
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Praktisch gezien komt het erop neer dat de bank van de importeur, die het krediet toestaat, bereid is de 

wissels op te nemen louter omwille van de solvabiliteit van de importeur of de aanvullende 

waarborgen, want bij importfinanciering is het gemakkelijker om de importeur in eigen land te 

controleren331. 

B. Zekerheden 

De forfaiter zal gewoonlijk een terugbetalingswaarborg eisen van de financiële instelling van de koper. 

Hij zou van deze vereiste slechts afzien indien de importeur zelf een eersteklasse-koper is, zoals een 

overheid of een multinational332.  

Meestal wordt de eis gesteld dat een bank in het land van de importeur het papier avaleert333. De bank 

van de klant moet vervolgens de wissel terug naar de verkoper sturen334. De terugbetaling kan 

eveneens door een staatsgarantie worden gewaarborgd335. De andere courante zekerheid is een garantie 

of een stand-by documentair krediet afgegeven door de bank van de importeur voor de duur van de 

financiering336. Er dient hier aan herinnerd te worden dat deze garantie een groot financieel nadeel 

voor de importeur kan opleveren omdat de garantieverlenende bank het bedrag van de garantie op een 

rekening van haar klant desgevallend zou blokkeren337.  

 

Bovendien moet een bankgarantie in dit geval aan een aantal eisen beantwoorden. Een garantie moet 

onvoorwaardelijk, onherroepelijk en abstract (d.w.z. onafhankelijk) zijn. Een garantie is onafhankelijk 

wanneer het niet afhangt van gebrekkige uitvoering of niet-nakoming van de verbintenissen door de 

verkoper338. Men merke op dat de verschillende rechtssystemen een eigen opvatting hebben over de 

precieze betekenis van de begrippen zoals “onvoorwaardelijk” en “onherroepelijk”339.  

 

De garantie moet bovendien steeds overdraagbaar zijn teneinde die samen met het handelspapier op de 

secundaire markt te kunnen doorverkopen en zo het krediet laten herfinancieren. Op deze manier kan 

                                                            
331 VANES, F.‐R., Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 124 
332 E. BISHOP, Finance of international trade, Oxford, Butterworth‐Heinemann, 2004, 145. 
333 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 132 
334 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 50. 
335 E. G. HINKELMAN, Dictionary of International Trade: Handbook of The Global Trade Community, Novato, World 
Trade Press, 2000, 82; F. REYNOLDS, Managing exports: navigating the complex rules, controls, barriers, and 
laws, San Francisco, John Wiley and Sons, 2003, 297. 
336 J. MADURA en R. FOX, International Financial Management, North Way, Cengage Learning EMEA, 2007, 662. 
337 K. A. KIM, Global corporate finance, San Francisco, Wiley‐Blackwell, 2002, 320. 
338 WAXMAN, L., Finance of international trade, London, Graham and Trotman, 1985, 204. 
339 J.C. BAKER, Financing international trade, Westport, Greenwood Publishing Group, 2003, 41. 
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de forfaiter zijn risico spreiden en met andere financiële instellingen delen340. De garantie moet 

eveneens deelbaar zijn aangezien de kosten van deze garantie niet in de discontovoet begrepen zijn341. 

 

De eigenschappen zoals onvoorwaardelijkheid, onherroepelijkheid en onafhankelijkheid zijn ook 

belangrijk voor aval in de landen die het Verdrag van Genève van 1930 inhoudende een eenvormige 

wet op de wisselbrieven en het orderbriefje niet hebben ondertekend, omdat hun lokale wetgeving een 

andere betekenis aan aval kan toeschrijven. In bepaalde landen, zoals Engeland, heeft aval zelfs geen 

juridische waarde. In dat geval moet een waarborg ad hoc verstrekt worden in een afzonderlijk 

document (afzonderlijke garantie)342.  

De garantieverlenende bank hoeft de commerciële verbintenis niet zelf uit te voeren. Zij staat slechts 

in voor de compensatie wanneer de hoofdschuldenaar in gebreke blijft343.   

De bank van de exporteur moet vooraf instemmen met de keuze van de bank die aval geeft of de 

garantie stelt of de instelling die deze garantie stelt344. 

C. Wisselrechterlijke aspecten  van forfaiting 

België heeft verscheidene internationale overeenkomsten gesloten op het vlak van wisselbrieven en 

orderbriefjes die op 7 juni 1930 te Genève werden ondertekend, waaronder een internationale 

overeenkomst tot invoering van een eenvormige wet, een overeenkomst tot regeling van verscheidene 

kwesties inzake wetsconflicten en een overeenkomst op het vlak van het zegelrecht345. 

De wisselbrief en het orderbriefje worden in België geregeld door de Wet van 31 december 1955. 

Deze wet bevat de gecoördineerde tekst, ingevoegd in een aparte titel in het Wetboek van Koophandel 

van het op 7 juni te Genève gesloten Verdrag inhoudende een eenvormige wet op de wisselbrieven en 

het orderbriefje, met de bij het Verdrag toegelaten wijzigingen en aanvullingen. Deze eenvormige wet 

is o.m. van kracht in de continentale landen van de Europese Gemeenschap maar werd niet 

geratificeerd door het Anglo-Amerikaanse blok346. 

                                                            
340  H.J. JOHNSON en, P.M. LANGLEY, Trade Agreements and Financial Services, London, World Scientific, 2003, 50. 
341 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta, 
1998, 346. 
342 ibid, 346. 
343 VAN HOUTTE, H., The law of international trade, London, Sweet and Maxwell, 2002, nr. 8.52, p. 299. 
344 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta, 
1998, 191. 
345 Y. MOREAU en P. GEORTAY, Wisselbrieven en orderbriefjes ‐ Overzicht van rechtspraak (1981‐1998), T.B.H. 
2001, (4), 5. 
346 J. STUYCK, Handels‐ en economisch recht, Kluwer, 1989, 391. 
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a. Uitsluiting van verhaal op de exporteur 

Juridisch stelt er zich een probleem wanneer de forfaiting betrekking heeft op wisselbrieven.  

Krachtens artikel 9 van de Conventie van Genève verbindt de trekker van een wisselbrief zich zowel 

tot de acceptatie van het papier als tot betaling347. Hij mag zich van zijn verbintenis tot acceptatie 

ontdoen d.m.v. een bevrijdingsbeding dat op de wisselbrief zelf dient aangebracht te worden. Dit 

bevrijdingsbeding kan om het even onder welke vorm aangebracht worden, bv. met de woorden 

“zonder waarborg”, “zonder  obligo” (“sans garanie”, “sans responsabilité”). De plaats van dit beding 

op de titel is niet van belang.348 

Dit bevrijdingsbeding belet de houder niet de wisselbrief ter acceptatie aan te bieden349. Het heeft 

alleen tot gevolg dat, bij weigering van acceptatie, de houder geen vervroegd regres kan nemen tegen 

de trekker. Zijn recht op regres zal hij dan eerst vanaf de vervaldag, na protest van niet-betaling 

kunnen uitoefenen. De kosten van protest van niet-acceptatie zal hij niet op de trekker kunnen 

verhalen350.   

In tegenstelling tot zijn acceptatieverbintenis, mag de trekker zijn verbintenis tot betaling niet 

uitsluiten351. De forfaiter behoudt dus het recht van verhaal op de exporteur (trekker) indien de 

wisselbrief onder de Conventie van Genève valt352. De clausule waarbij een trekker het verhaal op 

zichzelf uitsluit wordt als niet geschreven beschouwd353 maar tast de geldigheid van de wisselbrief zelf 

niet aan. De uitsluiting van regresrecht kan ook uitgedrukt worden in een aparte en persoonlijke 

verbintenis van de forfaiter (een tegenbrief). Het bewijs van de afstand van regres door de nemer zal 

doorgaans niet door een beding op de wisselbrief geleverd worden, maar door het onderliggend 

contract van kredietopening354. Dit beding kan ook stilzwijgend gemaakt zijn en door vermoedens 

bewezen worden355. 

Het bevrijdingsbeding, ongeacht of het op de wisselbrief zelf is uitgedrukt, is wel volkomen geldig 

tussen de onmiddellijke partijen - de trekker (exporteur) en de eerste nemer (de forfaiter). Dit wordt 

                                                            
347 G.L. BALLON, K. GEENS, J. STUYCK  en E. TERRYN, Inleiding tot het economisch recht, Antwerpen, Kluwer, 2009, 
352. 
348 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II dln., Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 135, nr. 396. 
349 Opm: dit beding is te onderscheiden van datgene waardoor de trekker op de wisselbrief verklaart dat deze 
niet‐acceptabel is (artikel 22, tweede lid Conventie van Genève). Dergelijk beding bevrijdt niet alleen de 
trekker, maar strekt tot voordeel van alle wisselgaranten. 
350 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II dln., Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 135, nr. 397. 
351 Artikel 9, tweede lid Conventie van Genève. 
352 VAN HOUTTE, H., The law of international trade, London, Sweet and Maxwell, 2002, nr. 8.43, p. 291. 
353 Artikel 9 in fine Conventie van Genève. 
354 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II dln., Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 136, nr. 401. 
355 Brussel, 25 november 1959, J.T. 1960, 358. 
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zonder meer door de rechtspraak aanvaard356. Deze verklaring van afstand van wisselrechtelijk verhaal 

verbindt slechts de forfaiter en niet de volgende houder van de wisselbrief, mocht de forfaiter de 

wisselbrief verder verdisconteren357. De volgende koper van de wissels kan dan verzaken aan zijn 

regresrecht niet alleen tegenover de cederende financiële instellingen maar ook tegenover de trekker 

van de wissels358. 

Het zij opgemerkt dat krachtens artikel 38(2) van het nieuw UNCITRAL Verdrag359 de trekker zijn 

verbintenis tot betaling kan beperken of volledig uitsluiten ingeval een andere wisselpartij (acceptant 

of avalgever) aansprakelijk wordt voor de wisselschuld360.   

Naar Anglo-Amerikaans recht is de verbintenis van de trekker ook niet van dwingend recht. De 

trekker mag op de wissel zetten dat hij geen gebondenheid aanvaardt, vaak met de woorden ‘sin 

obligo’361. Dit is in praktijk de belangrijkste factor voor de ontwikkeling van handelsfinanciering 

d.m.v. forfaiting.   

Een equivalent van de “zonder regres”-clausule,  is de zogenaamde Isabel-clausule: de betrokkene van 

de wissel geeft aan het instrument een onvoorwaardelijk en onherroepelijk karakter door t.o.v. de 

trekker de verbintenis aan te gaan de excepties, die hij zou kunnen laten gelden op basis van het 

onderliggend contract, niet te zullen inroepen362. 

b. IPR - aspecten 

De internationaal privaatrechtelijke aspecten van forfaitingsverrichtingen die betrekking hebben op  

wisselbrieven of orderbriefjes worden geregeld door de Conventie van Genève tot regeling van zekere 

wetsconflicten ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes363. Het artikel  98, § 2 WbIPR verwijst 

naar dit verdrag voor de vaststelling van het recht toepasselijk op de wisselbrief en de orderbrief. De 

Conventie van Rome van 19 juni 1980 betreffende de wet op de contractuele verplichtingen, sluit de 

verplichtingen voortkomende uit wisselbrieven en orderbriefjes alsook andere verhandelbare 

                                                            
356 Brussel, 25 november 1959, J.T. 1960, 358. 
357 VAN HOUTTE, H., The law of international trade, London, Sweet and Maxwell, 2002, nr. 8.43, p. 291. 
358 VANES, F.‐R., Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 124. 
359 United Nations Convention on International Bills of Exchange and International Promissory Notes 
aangenomen in New York op 9 December 1988 is nog niet in werking getreden, noch door België geratificeerd. 
360 G. HERRMANN, “International bills of exchange and promissory notes: Legal problems and disparities 
overcome by new United Nations convention”, in N. Horn, (ed.), The law of international trade finance, 
 Deventer, Kluwer, 1989, 272. 
361 R. ZWITSER, Order‐ en toonderpapieren, Amsterdam, Kluwer, 2006, 19. 
362 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990,  174. 
363 Verdrag tot regeling van zekere wetsconflicten ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes gedaan te 
Genève, op 7 juni 1930, wet van 16 augustus 1932, B.S. 31 december 1933. In werking sedert 1 januari 1934. 



67 

 

instrumenten, uit haar toepassingsgebied uit voor zover de verplichtingen uit deze andere instrumenten 

uit hun verhandelbaar karakter voortkomen364. 

De algemene principes van het Verdrag van Genève zijn als volgt365: 

- de aspecten betreffende het vermogen om zich te verbinden door cambiale titel worden beheerst door 

de nationale wet van de ondertekenaar366;  

- de vorm van cambiale titel wordt bepaald door de wet van het land op wiens grondgebied de 

verbintenis wordt aangegaan367. 

Het land waarin de koper gevestigd is, dient de beginselen van de wetgeving op de wisselbrief (het 

“cambiaal recht”)368 te erkennen. Bovendien zal forfaiting niet mogelijk zijn wanneer de wetgeving op 

de wisselbrieven aan het aval geen sluitende zekerheid biedt369. Bijvoorbeeld, de wetgevingen van het 

Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten erkennen het aval niet; men moet in dat geval voor een 

afzonderlijke garantie kiezen370. Verder zal een Engelse trekker van een wisselbrief “without 

recourse” niet ontslagen zijn van zijn wisselrechtelijke verbintenis onder de Bills of Exchange Act, 

1882. Men kan daaruit het besluit trekken dat voor export naar het Verenigd Konkinkrijk orderbriefjes 

de voorkeur genieten371.    

c. transferrisico van de wissels 

Bij forfaiting bestaat het risico dat de koper de wissels niet wil of kan accepteren, of dat de avalgever 

de wissels niet (tijdig) naar de verkoper stuurt e.d. (zie hfdst. ‘Leverancierskrediet’ voor een uitvoerige 

behandeling van deze problematiek). Het “in trust” afgeven van de wissels lijkt op de techniek van het 

documentair krediet maar met het verschil dat forfaiting niet onderworpen is aan de uniforme regels en 

usances (URU) nr. 500 van de Internationale Kamer van Koophandel372. 

 

Voor het transferrisico van de wissels bestaat een andere praktische oplossing, d.i. forfaiting van reeds 

“onder gebruikelijk voorbehoud” verdisconteerde wissels.  Wil de exporteur vanaf de datum van 

verzending van de exportgoederen meteen over de opbrengst van zijn verkoop beschikken – hij wil 

                                                            
364 Artikel 1, 2, c EVO. 
365 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta, 
1998, 346 
366 Artikel 2, eerste lid van Conventie van Genève van 7 juni 1930. 
367 Artikel 3, eerste lid van Conventie van Genève van 7 juni 1930. 
368 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 49. 
369 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 132‐133. 
370 WAXMAN, L., Finance of international trade, London, Graham and Trotman, 1985, 203. 
371 D.B. COX,  Finance of international trade, Worcester, Northwick, 1988, 213. 
372 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 50. 
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dus de terugkeer van de wissels met accept van de klant niet afwachten – dan kan de bank de wissels 

disconteren met regres (d.i. met gebruikelijk voorbehoud) tot het op moment van acceptatie en zonder 

regres na acceptatie373.   

D. Commercieel risico 

Indien de koper in gebreke blijft, zal de forfaiter zich niet tegen de exporteur keren.  

a. Juridische grondslag voor risicoverschuiving  

De werking van het bevrijdingsbeding tegenover de eerste nemer (uitsluiting van regres van de 

forfaiter t.o.v. de exporteur) is niets anders dan een toepassing van een meer algemene regel. Wanneer 

hij als wisselgarant wordt aangesproken kan de trekker aan de eerste nemer alle persoonlijke 

verweermiddelen tegenstellen die hij put uit hun aan de wisselbrief onderliggende rechtsverhouding 

(valutaverhouding). Deze onderliggende verhouding kan ook in een kredietopening bestaan, nl. een 

discontokrediet374.   

 

Tussen de onmiddellijk verbonden partijen (de trekker en de eerste nemer), is er alleen plaats voor 

formele (of processuele) abstractie. De materiële abstractie treedt inderdaad slechts in tussen 

verwijderde partijen375. Dit betekent dat, aangesproken door de eerste nemer, de trekker hem alle 

verweermiddelen zal kunnen tegenstellen, die hij kan putten uit de onderliggende kredietovereenkomst 

waarin de modaliteiten waren overeengekomen voor het geven en nemen van de wisselbrief376. 

 

Zo ook zal de trekker aangesproken tot de betaling door de forfaiter, hem vanzelfsprekend betaling 

kunnen weigeren op grond van hun onderliggende afspraak. Het bestaan hiervan zal echter, bij 

betwisting, door de trekker moeten worden bewezen (omkering van bewijslast)377.  

 

Tegen de derde houder, die de wisselbrief te goeder trouw verkregen heeft, vervalt dit verweermiddel 

krachtens artikel 17 van de Wisselwet. Tegenover de wisselrechtelijke opvolgers van de eerste nemer 

is de trekker materieel abstract verbonden, d.w.z. met niet-tegenstelbaarheid van verweermiddelen die 

hij aan zijn rechtsbetrekking tot de eerste nemer zou kunnen ontlenen. Tegen de derde houder zou de 

trekker slechts dan de persoonlijke verweermiddelen kunnen tegenstellen, indien de houder, bij de 

                                                            
373 A. VAN DEN BOSCH en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta, 
1998, 192. 
374 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II dln., Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 137, nr. 403. 
375 W. VAN GERVEN, Beginselen van Belgisch privaatrecht. Algemeen deel,  Antwerpen, Kluwer, 1987, 338. 
376 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II dln., Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 138, nr. 407. 
377 Kh. Kortrijk 26 oktober 1961, R.W. 1966‐67, 596. 
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verkrijging van de wisselbrief, doelbewust te zijnen nadele heeft gehandeld  (artikel 17 Wisselwet)378.  

Dit zou de forfaitingstransactie uiteraard uithollen.  

 

Om die reden zal de exporteur willen dat de forfaiter de belofte aangaat de wisselbrieven niet over te 

dragen aan derden. Dit zal in de overeenkomst tussen de partijen worden vastgelegd. De forfaiter zal 

derhalve in de onmogelijkheid verkeren de wisselbrieven op de markt te herfinancieren. Het is 

vanzelfsprekend dat de discontovoet van niet-mobiliseerbare wissels veel hoger ligt dan bij 

leveranciers- of koperskrediet waarbij de kredietverlenende bank de wisselbrieven immers vrij aan 

derden kan overdragen.  

 

Bij fout van de exporteur-trekker van de wissels is er geen regresafstand t.o.v. de eerste nemer 

(forfaiter)379. Dit is eveneens het gevolg van het feit dat een wisselrechtelijke relatie tussen de 

verbonden partijen slechts formeel abstract is en het regresrecht en de aansprakelijkheid van de trekker 

tegenover de forfaiter door de onderliggende afspraken tussen de partijen wordt beheerst (zie hoger). 

 

Een leverancier, trekker van een wisselbrief, is aansprakelijk ten aanzien van zijn bankier - houder van 

de wisselbrief - met dewelke hij verbonden is door een discontocontract, ingeval van niet-betaling van 

de wisselbrief door de debiteur-betrokkene op de vervaldag. De trekker die het bedrag moet 

teruggeven dat hij vanwege de bankier ontvangen heeft in het kader van een discontocontract betaalt 

aldus uitsluitend zijn eigen schuld. Hij kan derhalve niet gesubrogeerd worden in de rechten van de 

bankier ten aanzien van de betrokkene, overeenkomstig art. 1251, 3° B.W. en kan geen aanspraak 

maken op het voorrecht dat de bankier genoot380. 

b. tussenkomst van een kredietverzekeraar 

Omdat de wissels zonder verhaal aan de forfaiter werden overgedragen, dient hij zich dan volledig te 

baseren op een zekerheid (eigendomsvoorbehoud) of op de kredietwaardigheid van de vreemde 

importeur welke in dergelijk geval doorgaans zal ondersteund worden door het aval van een bank uit 

het importland381.  

 

De banken hebben bij de kredietverzekeraars (Delcredere en privé-assuradeuren) een 

dekkingsmogelijkheid verkregen tegen het risico dat zij door hun interventie op zich nemen. De 

                                                            
378 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II dln., Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 138‐139, nr. 408. 
379 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel, Documenta, 
1998,  104 
380 Kh. Charleroi 25 maart 1998, T.B.H. 1999, 343. 
381 VANES, F.‐R., Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 123 
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verzekeringnemer is dus de bank (zij draagt het niet-gedekte percentage en de wachttijd bij 

schadegeval). De bank zal derhalve een vergoeding ontvangen van Delcredere; laatstgenoemde moet 

bij de exporteur dan de aldus betaalde vergoeding zien terug te vorderen indien die exporteur een fout 

begaan heeft382. 

 

Dit wil niet zeggen dat de exporteur zich niet moet verzekeren. De bank van de exporteur staat enkel 

garant voor de niet-betalingsrisico’s in de afbetalingsperiode als zij de wissels verdisconteerd heeft. 

Het resiliatierisico blijft in geval van forfaiting bestaan. Om hieraan tegemoet te komen kan 

bijvoorbeeld een polis ‘disconto zonder regres’ afgesloten worden bij de Nationale Delcredere 

Dienst383.  

 

De Nationale Delcrederedienst kan in bepaalde gevallen ook zelf als forfaiter optreden. Voor deze 

forfaiting wordt er naast de kredietverzekeringspolis ook een forfaitingovereenkomst afgesloten tussen 

de exporteur en de NDD waarin deze specifieke vorm van herfinanciering wordt geregeld384. 

c. volledige dekking -  vergelijking met kredietverzekering 

Het kredietrisico wordt door de forfaiting 100 % gedekt. Men merke op dat op middellange termijn de 

financiering slechts 85 % kan bedragen want op die markt voorziet het financieringsproces in een 

voorschot van 15 % indien een kredietverzekeraar in het spel is (zie hoger i.v.m. OESO-consensus). 

Alle andere beperkingen die door de OESO-consensus worden opgelegd, blijven voor forfaiting van 

toepassing. Een uitzondering is dat het geen verschil uitmaakt van waar de gefinancierde goederen 

komen, terwijl voor het leveranciers- en koperskrediet de afkomst van goederen van belang is voor de 

kredietverzekeraar385 (zie hoger). 

 

Het is immers enkel de houder van het handelspapier die het risico van niet-betaling draagt386. 

De bank van de exporteur neemt hier alle risico’s van incassering387. In dat opzicht is forfaiting 

bedrijfseconomisch gelijk aan de kredietverzekering vanuit het standpunt van de exporteur. De 

                                                            
382 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 76. 
383 Els De Smet, Forfaiting: financiering zonder verhaal voor exporttransacties, 
http://www.crion.com/cms_files/N‐79‐nlBestand.pdf, 12. 
384 Informatiebrochure Forfaiting van de Nationale Delcrederedienst, http://www.ondd.be/webondd/ 
Website.nsf/AllWeb/ProductsNl/$File/ONDD+forfaiting+van+leverancierskredieten.pdf  
385 J.C. BAKER, Financing international trade, Westport, Greenwood Publishing Group, 2003, 39. 
386 M. D. LEVI, International finance, Oxford, Routledge, 2005, 454. 
387 W. TEMMERMAN B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2005, 418. 
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exporteur wordt van elke verdere financiële betrokkenheid vrijgesteld en blijft enkel verantwoordelijk 

voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van het project388.  

Waar forfaiting dus dekking van het kredietrisico kan omvatten, bestaat er juridisch tussen forfaiting 

en kredietverzekering een groot verschil. Forfaiting is in feite een verkoop van schuldvordering389 

terwijl de kredietverzekering steunt op een vereenvoudigde subrogatie390. Forfaiting vormt een 

financieringsmogelijkheid, zodat de onderneming geen beroep moet doen op haar eigen vermogen; bij 

kredietverzekering gaat de verzekeraar pas over tot uitbetaling van de schuldvordering wanneer de 

debiteur insolvabel is391. 

De insolventierisicodekking vloeit voort uit het feit dat de disconterende instelling afstand doet van 

zijn recht op wisselrechtelijk verhaal op de exporteur: de forfaiter treedt niet op als kredietverzekeraar 

die tegen betaling van een premie een dekking van een risico verleent, maar als een houder van een 

waardepapier. Bovendien betaalt de disconterende bank de wisselbrief vóór de vervaldag, terwijl een 

risicopremie bij een verzekering steeds vooraf wordt betaald392. Tenslotte staat de schuld van de 

bankier, ofschoon ze weliswaar verschilt van die van de hoofdschuldenaar, er niet volledig los van. 

Het verdwijnen of tenietgaan van deze verbintenis kan derhalve niet zonder invloed blijven op de 

rechtspositie van de bank393. Deze juridische analyse heeft ook gevolgen ten aanzien van het statuut 

van de forfaiter: de wetgeving op kredietverzekering is op hem niet toepasselijk394. 

Men kan forfaiting evenmin als een borgtocht kwalificeren. De bankier verbindt zich immers niet tot 

dezelfde schuld als de schuldenaar, maar beperkt zich er toe afstand te doen van zijn wisselrechtelijk 

verhaal tegen de schuldeiser-trekker, wanneer de wisselbrief niet gehonoreerd zou worden. Bovendien 

strookt de kwalificatie “borgtocht” niet met de bedoeling en de wil van de partijen395. 

 

                                                            
388 E. BISHOP, Finance of international trade, Oxford, Butterworth‐Heinemann, 2004, 144. 
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Verzekeringshandboek, 1997, 132. 
392 M. FONTAINE, Essai sur la natur juridique de l’assurande‐crédit, Brussel, 1966, p. 175, nr. 118. 
393 M. VAN QUICKENBORNE, Borgtocht, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 867, p. 469. 
394 H. BRAECKMANS, “Kredietverrichtingen”, in W. VAN GERVEN, H. COUSY en J. STRUYCK (ed.), Handels‐ en 
economisch recht, deel 1, Ondernemingsrecht, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story, 1989, p. 
626, nr. 678. 
395 M. VAN QUICKENBORNE, Borgtocht, Antwerpen, Kluwer, 1999, nr. 867, p. 469. 
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ONDERAFDELING 2. FACTUREN 

Naast wisselbrieven en orderbriefjes kan de forfaiting, alhoewel in mindere mate, betrekking hebben 

op facturen. De importeurs dienen alsdan eersterangsdebiteuren te zijn en het risico van een geschil 

over de levering dient klein te zijn396.  

A. Juridische grondslag en toepasselijke wetgeving 

De juridische grondslag van de forfaiting van facturen is de gemeenrechtelijke overdracht van 

schuldvordering397. De wet inzake endossement van de factuur398 voorziet in een mogelijkheid om 

schuldvorderingen die door facturen worden vastgesteld, middels het endossement van die facturen 

over te dragen of in pand te geven.  Artikel 16, lid 1 van deze wet vereist dat het endossement van de 

factuur aan de debiteur ter kennis moet gebracht worden door een schriftelijke kennisgeving (niet 

aangetekend) van het endossement399. Het endossement moet op straffe van nietigheid de naam van de 

geëndosseerde vermelden en door de endossant gedagtekend zijn en ondertekend worden400. De 

kennisgeving vermeld eveneens dat de schuldenaar vanaf de ontvangst ervan zijn schuld alleen in 

handen van de geëndosseerde deugdelijk kan kwijten401. Het wordt nochtans in de rechtsleer algemeen 

aanvaard dat een blanco endossement toegelaten is omdat de wet nergens vermeld op welk ogenblik 

en door wie de verplichte vermeldingen moeten worden aangebracht402. Men merke trouwens op dat 

de nietigheidssanctie enkel de geldigheid van het endossement betreft. Niets belet evenwel dat de 

overdracht van schuldvordering, bij gebrek aan geldig endossement, tot stand komt overeenkomstig 

het gemeen recht403 (zie lager). 

Een andere belangrijke beperking is dat men een factuur slechts één keer mag endosseren404. 

                                                            
396 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 133 
397 H. BRAECKMANS, “Actuele aspecten van financieringscontracten”, in J. BILLIET (ed.) Overeenkomstenrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 2000, (335) p. 338, nr. 433. 
398 Wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van een handelszaak, het endossement van de 
factuur, alsmede de aanvaarding en de keuring van de rechtstreeks voor het verbruik gedane leveringen (B.S. 
21.XI.1919). 
399 D. PHILIPPE, Transmission des obligations ut singuli, in X., Obligations. Traité théorique et pratique, Kluwer, 
2003, (15) 52. 
400 Art. 14 van de wet 25 oktober 1919. 
401 Art. 16, lid 1 in fine van de wet 25 oktober 1919. 
402 E. DIRIX en G. L. BALLON, Factuur, in Algemene praktische rechtsverzameling, Gent, Story‐Scientia, 1993, p. 
204, nr. 365. 
403 F. NIECHELS, “Artikel 1690 B.W.: Specifieke toepassingsgevallen. Endossement van facturen. Overdracht van 
vennootschapsaandelen of andere immateriële rechten”, in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en 
nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, (33), p. 38, nr. 6. 
404 Art. 15, tweede lid wet 25 oktober 1919. 
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Door de regeling inzake endossement van de factuur heeft de wetgever geenszins de bedoeling gehad 

een nieuw cambiaal recht of een nieuw soort waardepapier tot stand te brengen405. Dit heeft dus niet 

tot gevolg dat de betaling van de betrokken schuldvordering enkel zal kunnen worden afgedwongen 

mits voorlegging van de factuur. De factuur blijf slechts als bewijstitel gelden406. Hoewel het de 

factuur is die wordt geëndosseerd, is het niet de factuur die wordt overgedragen, maar wel de 

schuldvordering waarvan de factuur de materiële uitdrukking is407. 

Deze – hoewel nogal soepele – regeling is echter onvoldoende om deze techniek tegenwoordig te 

verkiezen als basis voor forfaiting boven de overdracht van schuldvordering op grond van artikel 1690 

B.W. De gemeenrechtelijke overdracht blijft mogelijk door de letterlijke interpretatie van artikel 13 

van de wet op het endossement van de factuur; de wettekst zegt immers dat “elke schuldvordering […] 

die gewoonlijk door een factuur wordt vastgesteld mag worden afgestaan […] worden door 

endossement van deze factuur”408. De in de courante factoring- en forfaitingpraktijk gevolgde 

werkwijze beantwoordt aan de op grond van artikel 1690 lid 2 B.W. vereiste kennisgeving409. De 

formaliteiten inzake endossement zijn door deze rechtsregel overbodig geworden, terwijl beide 

overdrachtsmechanismen dezelfde rechtsgevolgen meebrengen.  

Op grond van artikel 1690 B.W. komt de cessie van schuldvordering tussen verkoper en forfaiter tot 

stand door enkele wilsovereenstemming  (solo consensu)410 en is vanaf dat ogenblik tegenwerpbaar 

aan alle andere derden dan de schuldenaar. De overdracht wordt tegenwerpelijk aan de debiteur door 

een gewone, al dan niet schriftelijke, kennisgeving.    

 

                                                            
405 Het verslag van de bijzondere commissie bij het wetsontwerp betreffende het disconto en het in pand geven 
van de factuur, Parl. St. 1954‐55, nr. 439‐4, p. 2; Verslag van de Commissie van Justitie, belast met het 
onderzoek van het wetsontwerp betreffende het disconto en het in pand geven van de factuur, Parl. St. Senaat 
1957‐58, nr. 149, p. 5.  
406 R.R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen: naar een meer eenvormige 
tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer?, 
 Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 642, rn. 655. 
407 Memorie van Toelichting, wetsvoorstel van 24 juni 1954 betreffende het disconto en het in pand geven van 
de factuur, Parl. St. Kamer B.Z. 1954, nr. 120‐1, p. 3. 
408 Art. 13, eerst lid van de wet 25 oktober 1919. 
409 R.R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen: naar een meer eenvormige 
tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer?, 
 Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 680, rn. 703. 
410 Rb. Charleroi 23 januari 1997, J.T. 1998, 408, noot G. DAL. 
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B. Forfaiting van facturen vs. factoring 

Forfaiting van facturen vertoont veel gelijkenissen met factoring. Dit is een rechtstreekse financiering  

van reeds op het balansactief van de leverancier geboekte maar nog niet vervallen vorderingen411. Het 

verschil met factoring ligt in het feit dat deze laatste een financiering op korte termijn betreft, waarvan 

de duur meestal de termijn van 180 dagen niet overschrijdt, terwijl forfaiting een vorm van 

middellangetermijnfinanciering is. Een ander verschilpunt is dat factoring de politieke en  

transferrisico’s niet dekt, forfaiting wel412. Ten slotte heeft factoring betrekking op een reeks 

(toekomstige) vorderingen van een leverancier op verschillende kopers rekening houdend met 

kredietlimieten, terwijl forfaiting  steeds een reeds bestaande individuele (one schot) transactie 

betreft413. Het globaliteitsprincipe geldt dus niet voor forfaitingoperaties414; er is geen “master 

agreement” tussen de forfaiter en zijn klant415.  

Het UNIDROIT Verdrag met betrekking tot Internationale Factoring (Ottawa, 28 mei 1988) is 

derhalve niet van toepassing op de forfaiting.  

C. Commercieel risico bij de overdracht van schuldvordering  

De dekking van het commercieel risico is eveneens gesteund op de cessie van schuldvordering: 

krachtens artikel 1693 B.W. moet de cedent (zijnde de exporteur) niet meer instaan voor het bestaan 

van de vordering ten tijde van de overdracht en op grond van artikel 1694 B.W. moet de cedent niet 

meer instaan voor de solvabiliteit van de debiteur, tenzij hij zich daartoe heeft verbonden.  

De insolventierisicodekking vloeit voort uit deze gemeenrechtelijke bepaling van artikel 1694 B.W.: 

de forfaiter treedt niet op als kredietverzekeraar die tegen betaling van een premie een dekking van een 

risico verleent, maar als een cessionaris-eigenaar van de vordering416. Deze juridische analyse heeft 

ook gevolgen ten aanzien van het statuut van de forfaiter: de wetgeving op kredietverzekering is op 

                                                            
411 E. BISHOP, Finance of international trade, Oxford, Butterworth‐Heinemann, 2004, 142. 
412 H.J. JOHNSON en, P.M. LANGLEY, Trade Agreements and Financial Services, London, World Scientific, 2003, 49. 
413 Els De Smet, Forfaiting: financiering zonder verhaal voor exporttransacties, 
http://www.crion.com/cms_files/N‐79‐nlBestand.pdf, 12. 
414 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 49. 
415 VAN HOUTTE, H., The law of international trade, London, Sweet and Maxwell, 2002, nr. 8.43, p. 291. 
416 F. NIECHELS, “Artikel 1690 B.W.: Specifieke toepassingsgevallen. Endossement van facturen. Overdracht van 
vennootschapsaandelen of andere immateriële rechten”, in E. WYMEERSCH (ed.), Financieel recht tussen oud en 
nieuw, Antwerpen, Maklu, 1996, (33), 34. 
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hem niet toepasselijk417. Dit werd ook door een vonnis van de rechtbank van koophandel van 

Verviers418, zij het met betrekking tot factoring, bevestigd.    

Wanneer de forfaiter de overgedragen schuldvorderingen financiert, maar het insolventierisico niet op 

zich neemt doordat er uitdrukkelijk is bepaald dat in geval van niet-betaling door de schuldenaar de 

factor de betaalde bedragen kan terugvorderen, bestaat het risico dat de overeenkomst 

geherkwalificeerd wordt als een overdracht tot zekerheid, met alle gevolgen van dien op het vlak van 

haar rechtsgeldigheid. De betalingen die de factor heeft gedaan, zouden dan immers ook beschouwd 

worden als voorschotten gewaarborgd door een overdracht van schuldvordering419.   

Het beheer en de daaraan verbonden bewaking en inning van de schuldvordering wordt ook gegrond 

op basis van de cessie van schuldvordering: de factor treedt niet op als lasthebber van de leverancier, 

maar als eigenaar van de overgedragen schuldvordering420.  

In de praktijk wordt de forfaiting van facturen door een bank enkel geval per geval verstrekt, 

bijvoorbeeld wanneer de koper van eerste kwaliteit is. De banken geven uiteraard de voorkeur aan de 

forfaiting van wissels omdat deze juridisch betere garanties biedt421.   

D. IPR-aspecten 

Bij de verdiscontering van de facturen komen er specifieke vraagstukken bij, nl. welk recht is van 

toepassing op de vatbaarheid van de schuldvordering voor cessie, wat zijn de vereisten voor de 

rechtsgeldige cessie en tegenwerpbaarheid ervan aan derden?  

Wat de overgang van het commercieel risico (of regresrecht)  betreft, zullen er in dit opzicht wellicht 

weinig privaatrechtelijke complicaties optreden omdat de forfaiter meestal een financiële instelling zal 

zijn in het land van de leverancier. In dat geval zijn de artikels 1693 en 1694 B.W. volledig van 

toepassing. Indien de forfaiter in een ander land gelegen is, zijn de algemene conflictregels van 

toepassing op zijn contract met de leverancier422. Dit zijn in eerste orde artikels 3 en 4 van de Rome I-

Verordening: bij gebrek aan rechtskeuze zullen de rechten en plichten van de partijen onder het recht 

                                                            
417 H. BRAECKMANS, “Kredietverrichtingen”, in W. VAN GERVEN, H. COUSY en J. STRUYCK (ed.), Handels‐ en 
economisch recht, deel 1, Ondernemingsrecht, Beginselen van Belgisch Privaatrecht, Brussel, Story, 1989, p. 
626, nr. 678. 
418 Kh. Verviers 12 juni 1997, J.L.M.B. 1998, 607. 
419 R.R. FELTKAMP, De overdracht van schuldvorderingen: naar een meer eenvormige 
tegenwerpbaarheidsregeling voor overdrachten in de burgerrechtelijke en handelsrechtelijke sfeer?, 
 Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 681, rn. 703. 
420 H. BRAECKMANS, “Actuele aspecten van financieringscontracten”, in J. BILLIET (ed.) Overeenkomstenrecht, 
Antwerpen, Kluwer, 2000, (335) p. 339, nr. 433.  
421 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 51. 
422 Artikel 14.1 van de Rome I‐ Verordening. 
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van het land waar de partij die het meest kenmerkende prestatie levert, zijn gewone verblijfplaats 

heeft. Voor vennootschappen wordt de plaats waar het hoofdbestuur zich bevindt in aanmerking 

genomen423.  

 

Bij het bepalen van een kenmerkende prestant binnen een commerciële relatie stelt men vast welke 

partij in sociaal-economisch opzicht de prestatie verricht die voor dat type van overeenkomst de 

kenmerkende is. Als vuistregel geldt dat degene die uitsluitend een betalingsverplichting heeft niet de 

kenmerkende prestant  is424.  De forfaiter is zonder twijfel de meest kenmerkende prestant omdat hij in 

deze context de verdere afhandeling van de inning van de facturen op zich neemt alsook de meeste 

risico’s blijft dragen. 

 

Andere  privaatrechtelijke aspecten zoals tegenstelbaarheid van de overdracht aan derden en aan de 

debiteur, de vormvereisten van de overdracht en de excepties enz. worden geregeld door de volgende 

rechtsregels: 

 

- artikel 14 Rome I- Verordening425. De betrekkingen tussen cedent en cessionaris of tussen subrogant 

en gesubrogeerde uit hoofde van een contractuele subrogatie van een vordering op een andere persoon 

(„de schuldenaar”) worden beheerst door het recht dat ingevolge deze verordening op de tussen hen 

bestaande overeenkomst van toepassing is426. Het recht dat de gecedeerde of gesubrogeerde vordering 

beheerst, bepaalt de vraag of de vordering voor cessie of subrogatie vatbaar is alsmede de 

betrekkingen tussen cessionaris of subrogant en schuldenaar, de voorwaarden waaronder de cessie of 

subrogatie aan de schuldenaar kan worden tegengeworpen en of de schuldenaar door betaling is 

bevrijd427.  

- Uncitral Principles on International Commercial Contracts : in 2004 werd er in de nieuwe versie van 

de Principles een nieuw hoofdstuk 9 bijgevoegd dat o.a. de overdracht van schuldvorderingen 

beheerst428. Deze nieuwe regeling bevat zowel materieel recht als conflictregels. 

Nog een internationaal reglement dat vermeldenswaard is, is het VN-Verdrag betreffende de 

overdracht van schuldvordering429. Dit verdrag regelt overdrachten van schuldvorderingen die een 

                                                            
423 BROECKX, K. en DE GROOTE, B., “Grensoverschrijdend contracteren en procederen in een virtuele wereld” in X. 
(ed.), Privaatrecht in de reële en virtuele wereld ‐ XXVIIste postuniversitaire Cyclus Willy Delva 2000‐200, 
Kluwer, 2002, nr. 1076, p. 602. 
424 R.I.V.F. BERTRAMS, S.A. KRUISINGA, Overeenkomsten in het internationaal privaatrecht en het Weens 
Koopverdrag, Deventer, Kluwer, 2007, 39. 
425 Artikel 98 WbIPR verwijst ernaartoe in functie van een residuaire rechtsbron.  
426 Artikel 14, lid 1 Rome I ‐ Verordening. 
427 Artikel 14, lid 2 Rome I ‐ Verordening. 
428 http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/main.htm  
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internationaal karakter hebben. Enerzijds schrijft het bepalingen van materieel recht voor, anderzijds 

zijn sommige aspecten geregeld aan de hand van internationaal privaatrechtelijke verwijzingsregels. 

Dit internationale verdrag is nog niet in werking getreden430. 

De ICC en de International Forfaiting Association (IFA)431 hebben onlangs een gezamenlijk 

werkgroep opgericht teneinde uniforme forfaiting regels uit te werken. Deze regels zijn een revisie van 

bestaande IFA Richtlijnen voor Primaire Forfaitingmarkten432. Het ontwerpen van nieuwe regels zal 

waarschijnlijk enkele jaren in beslag nemen433.  

   

 

AFDELING 3. VOOR- EN NADELEN VAN FORFAITING 

A. De voordelen van forfaiting  

De voornaamste voordelen van forfaiting kunnen als volgt bepaald worden: 

‐ Als men de dekking van het commercieel risico via forfaiting met een leverancierskrediet 

gepaard met kredietverzekering vergelijkt, dan is het duidelijk dat forfaiting aan de exporteur 

meer bescherming biedt doordat hij het niet-gedekte percentage niet op zich moet nemen. 

Bovendien vermijdt de exporteur een lange wachttermijn bij schadegeval434; 

‐ Het maakt geen verschil van waar de gefinancierde goederen komen, terwijl voor het 

leveranciers- en koperskrediet de afkomst van de goederen van belang is voor de 

kredietverzekeraar435. Delcredere verzekert immers, op enkele uitzonderingen na, de 

exportfinanciering van Belgische uitrustingsgoederen; 

‐ De bank draagt het wisselrisico. Doordat de exporteur onmiddellijk door de bank wordt 

betaald volgens de wisselkoers op de dag waarop de wissels worden verdisconteerd436; 

‐ De kost van dergelijk krediet is relatief laag. De discontovoet ligt nogal hoog omwille van het 

feit dat er geen verhaalrecht meer is op de verkoper van de handelspapieren437; 

‐ Vereenvoudiging op administratief vlak438; 
                                                                                                                                                                                          
429 United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade, aangenomen in New 
York bij de Resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties van 12 december 2001. 
430 De status in de zomer van 2009. 
431 IFA is the worldwide trade association for commercial companies, financial institutions and intermediaries 
engaged in forfaiting. Founded in 1999 and with more than 140 members. 
432 http://www.forfaiters.org/   
433 http://www.iccwbo.org/policy/banking/iccdbbac/index.html  
434 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 192. 
435 J.C. BAKER, Financing international trade, Westport, Greenwood Publishing Group, 2003, 39. 
436 R. BENNETT, Getting Started in Export, London, Kogan Page, 1998, 113. 
437 M. D. LEVI, International finance, Oxford, Routledge, 2005, 454. 
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‐ De uitschakeling van het politiek en transferrisico439 (in tegenstelling tot factoring); 

‐ verbetering van de liquiditeits- en de solvabiliteitsratio’s; 

‐ de invorderingsinspanningen en kredietadministratie worden tot een minimum herleid. De 

bank neemt de essentiële administratieve verplichtingen op zich. De exporteur dient ook niet 

meer het krediet te volgen tot de laatste terugbetaling, wat leidt tot een boekhoudkundige 

vereenvoudiging, een beter thesauriebeheer en een sterkere balansstructuur440. 

Tevens profileert forfaiting zich als een rechtstreekse concurrent van de officiële kredietverzekeraar: 

bij forfaiting is er geen globaliteitseis, geen verplichting tot export van Belgische goederen, geen 

residueel risico  en geen wachttermijn. 

B. Nadelen van de forfaiting 

Onder de voornaamste nadelen van forfaiting moeten volgende aspecten worden genoemd: 

‐ Nadelen kunnen oprijzen uit het feit dat de overgedragen schuldvordering effectief 

onvoorwaardelijk, onherroepelijk en onafhankelijk moet zijn van iedere onderliggende 

verbintenis. Verschillende rechtssystemen hebben een eigen opvatting wat precies de termen 

zoals “onvoorwaardelijk” en “onherroepelijk” betekenen441. Dit brengt een juridisch risico met 

zich mee; 

‐ De “option fee” en “commitment fee” is betaalbaar zelfs als het krediet niet opgenomen is442;  

‐ De niet-gedekte risico’s zijn resiliatierisico’s, niet-teruggave van de wissel, niet-acceptatie van 

de wissel, niet ingewilligd verzoek tot avalering of garantie443; 

‐ Deze financieringstechniek is slechts beschikbaar voor gereputeerde kopers of indien de koper 

het aval van zijn bankier kan verstrekken en indien het wisselrechtprincipe in het land van de 

koper erkend is444.   

 

 

                                                                                                                                                                                          
438 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 351. 
439 Els De Smet, Forfaiting: financiering zonder verhaal voor exporttransacties, 
http://www.crion.com/cms_files/N‐79‐nlBestand.pdf, 12. 
440 VAN DE MOERE, E., Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 86. 
441 J.C. BAKER, Financing international trade, Westport, Greenwood Publishing Group, 2003, 41. 
442 WAXMAN, L., Finance of international trade, London, Graham and Trotman, 1985, 207. 
443 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 350. 
444 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 351. 
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AFDELING  4. KADERKREDIET – ‘VOORAF GENEGOTIEERDE FORFAITING’ 

A. Begrip en werking 

Kaderkredieten, ook wel financieringskredieten genoemd, komen tot stand ingevolge zogeheten 

kaderakkoorden, afgesloten op initiatief van de overheid en/of van een bankenconsortium van het 

leveranciersland met de regering, centrale bank, een officieel ontwikkelingsorganisme (zoals de 

International Bank for Reconstruction and Development), een groepering van banken of industriëlen 

van het importland445.  

Een kaderakkoord kan dus in zekere zin beschouwd worden als een gestandaardiseerd 

financieringspakket, een “confectiepak” dat een aantal financieringsvoorwaarden bevat die voor de 

financiering van een hele reeks afzonderlijke transacties kunnen dienen446. De voorwaarden hebben 

essentieel betrekking op het totale bedrag van het kaderkrediet, het bedrag van de voorschotten, de 

terugbetalingstermijn, de aard van de mobiliseringsmiddelen en de vereiste waarborgen. Vastgesteld 

moeten ook worden : de toepasselijke rentevoet, de wijze waarop het krediet gebruikt mag worden ter 

betaling van de exporteur, de financiële kosten en de verdeling daarvan onder partijen, het maximale 

risico voor de exporteur enz.447  

De exporteur dient enkel na te gaan of zijn specifieke export kan worden ondergebracht in het 

kaderkrediet. Vanaf het ogenblik dat de exporteur en de koper het commercieel contract afsluiten, 

kunnen zij genieten van de financieringsfaciliteiten die hen als dusdanig ter beschikking worden 

gesteld door het kaderakkoord448.  

Het kaderkrediet kan aldus niet bij zijn opening maar pas later, tijdens de effectieve aanwending 

ervan,  worden geïndividualiseerd. Deze aanwending zal overigens geschieden volgens een van de 

geïndividualiseerde financieringstechnieken zoals kopers- of leverancierskrediet449. 

Bij het opstellen van kaderakkoorden moet met de regelgeving van de OESO rekening gehouden 

worden, bv. financiering ten belope van maximum 85 %,  terugbetalingstermijn die verschilt 

afhankelijk van de omvang van het contract (zie hoger).  

 

                                                            
445 H. DE MUYNCK, Kredietwezen in België, Gent, Academia Press, 2007, 67; VANES, F.‐R., Financiering van de 
buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 191. 
446 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 341. 
447 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 94. 
448 VAN DE MOERE, E., Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 87. 
449 VANES, F.‐R., Financiering van de buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 191. 
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De ondertekening door een bank van een kaderakkoord met een buitenlandse bank wordt afhankelijk 

gesteld van het akkoord van de Nationale Delcrederedienst die het toegankelijk maakt voor elke 

Belgische bank die daartoe een aanvraag doet. Bovendien moet Delcredere instemmen met elke 

verrichting die wordt gefinancierd via aanrekening op bedoeld akkoord. Er moet ook worden op 

gewezen dat de verlenging van een kaderakkoord geen verbintenis op zich vormt en de Nationale 

Delcrederedienst dus niet verplicht is nieuwe verrichtingen te aanvaarden450.  

 

Het kaderakkoord is een middel waarmee de overheid en het bankwezen trachten Belgische 

ondernemingen op de buitenlandse markten te helpen doordringen en de commerciële expansie van de 

exporteurs op de buitenlandse afzetmarkten te steunen.  

B. Soorten kaderakkoorden 

In functie van de karakteristieken eigen aan elk land en aan elke buitenlandse bankier, bestaan er drie 

verschillende vormen van kaderakkoorden451: 

a. Koperskaderkredieten 

Door middel van een kaderprotocol van koperskrediet biedt de Belgische bank de buitenlandse 

importeurs de mogelijkheid om bij haar een krediet te bekomen om hun aankopen in België te 

financieren. In dat krediettype speelt de buitenlandse financiële instelling enkel de rol van 

garant.  

b. Leverancierskaderkredieten 

In essentie bestaan leverancierskredieten uit discontolijnen die ter beschikking van Belgische 

leveranciers worden gesteld met het oog op eventuele mobilisering van de wissels die zij op 

hun buitenlandse kopers hebben getrokken ter vertegenwoordiging van de betalingstermijnen 

die ze hen hebben toegestaan . Ook in dit geval heeft de buitenlandse financiële instelling een 

borgstellingsrol452.  

                                                            
450 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 93. 
451 VAN DE MOERE, E., Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 88. 
452 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, Brussel,  Documenta, 
1998, 345. 
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c. Financieringskaderkredieten  (bank-tot-bank kredieten) 

Dergelijke kredieten worden rechtstreeks door de Belgische bank aan de financiële 

instellingen in het land van de importeur verleend.  

C. Commercieel risico 

In de meeste gevallen heeft de Belgische bank helemaal geen verhaal op de exporteur bij niet-betaling 

door de buitenlandse koper of zijn garant. Dit is het gevolg van een globale overeenkomst tussen de 

bank en Nationale Delcrederedienst, die in de meeste kaderakkoorden als kredietverzekeraar optreedt. 

Daar de exporteur betaald wordt bij de levering en de financiële instellingen (banken en eventueel 

kredietverzekeraar) het buitenlands risico op zich nemen, kan de financiering d.m.v. kaderakkoorden 

vergeleken worden met vooraf genegotieerde forfaiting453.  Bij een kaderakkoord onder de vorm van 

een kopers- of financieel krediet heeft de exporteur inderdaad een 100 % dekking454. De bank draagt 

bovendien ook de volledige thesauriekost verbonden aan de wachttermijn bij een eventuele 

schadevergoeding uitgekeerd door de NDD. 

In geval van leverancierskaderkrediet draagt de exporteur het volledige residuële kredietrisico en de 

thesauriekost van de wachttermijn bij uitkeringen van de NDD, aangezien de leverancier zelf de 

kredietverlener is. Het probleem van het restrisico kan worden opgelost via disconto zonder regres 

door de interveniërende bank. De bank kan dit risico afkopen tegen betaling van een 

forfaitingprovisie455. 

D. Voordelen voor de exporteur bij gebruik van kaderkredieten 

Vermits de financieringsvoorwaarden reeds in een kadercontract bepaalt zijn, moet de exporteur niet 

meer onderhandelen over het steeds gevoelige probleem van de betalingsvoorwaarden. Het volstaat 

dat hij in dat contract verwijst naar het relevante kaderakkoord456. De onderhandelingen met zijn klant 

blijven dus beperkt tot de andere aspecten (technische zaken, uitvoeringstermijn, klantendienst 

enz.)457. 

 
                                                            
453 VAN DE MOERE, E., Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 87 en 
89. 
454 http://kbc‐pdf.kbc.be/kmo/Kaderakkoord.pdf  
455 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 345. 
456 H. DE MUYNCK, Kredietwezen in België, Gent, Academia Press, 2007, 68; VANES, F.‐R., Financiering van de 
buitenlandse handel, Leuven, Acco, 1983, 191. 
457 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 341. 
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De financieringsvoorwaarden van een kaderakkoord worden door een Belgische eersterangsbank 

onderhandeld.  Meestal lukt het de bank van de exporteur betere financieringsvoorwaarden te 

bekomen dan de exporteur kan afdwingen van de importeur in het raam van een individueel 

contract458. 

 

Het succes van deze kaderovereenkomsten is echter steeds beperkt gebleven omdat bij ieder dossier de 

goedkeuring individueel nodig was van zowel de kredietverzekeringsmaatschappij (hier Delcredere) 

als van de kredietverstrekkende bank459. 

 

                                                            
458 VAN DE MOERE, E., Financiering van de buitenlandse handel, Gent, Generale Bankmaatschappij, 1995, 88. 
459 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 93. 
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HOOFDSTUK V. MECHANISMEN BINNEN HET LEVERANCIERSKREDIET EN 

KOPERSKREDIET DIE DE BETALING VAN DE VERKOOPSPRIJS WAARBORGEN 

AFDELING 1. VOORBESCHOUWINGEN 

A. Belang van waarborgmechanismen 

Zowel voor exporteur als voor de financierende bank is het uiterst belangrijk om te weten over welke 

verdedigingsmiddelen men kan beschikken teneinde de betaling door de koper van de exportgoederen 

te garanderen. De waarborgen zijn bedoeld om risico’s op te vangen die gepaard gaan met het feit dat 

de kredietverstrekker meer verhaalmiddelen heeft dan de exporteur zelf of bij voorrang wordt 

terugbetaald uit de opbrengst van de tegeldemaking van bepaalde goederen460. Er dient hier aan 

herinnerd te worden dat de verkoper (en niet de bank) binnen het leverancierskrediet het uiteindelijke 

risico draagt, tenminste voor wat het deel betreft dat niet door de verzekering gedekt is (zie hoger).  

Een andere reden waarom waarborgmechanismen voor de verkoper van exportgoederen een 

belangrijke rol spelen, is dat hij van de bank betere financieringsvoorwaarden kan bekomen ingeval hij 

over voldoende pressiemiddelen beschikt om de betaling vanwege de koper af te dwingen. Deze 

aspecten verhogen de duurzame solvabiliteit van de exporteur, wat voor zijn bank een onontbeerlijke 

voorwaarde voor financiering uitmaakt. Hetzelfde motief speelt ook een rol voor de importeur: hij kan 

immers betere kredietvoorwaarden bedingen afhankelijk van welke zekerheden hij bereid is te 

verschaffen461. 

B. Soorten waarborgmechanismen en hun juridische aard 

Sommige waarborgen worden bedongen, andere verkrijgt de schuldeiser van rechtswege uit 

zekerheidsrecht, wisselrecht of verbintenisrecht. Dit maakt het mogelijk om de waarborgen op twee 

verschillende manieren te voorzien: ten eerste, door een uitdrukkelijke overeenkomst en, ten tweede, 

door de keuze van de toepasselijke wet. Andere remedies zijn afhankelijk van de situs van de 

geleverde uitrustingsgoederen (bv. pand) of van de nationale wet van de ondertekenaar van het 

waardepapier (bv. aval). Verschillen tussen de nationale wetgevingen van betrokken partijen bepalen 

de keuze van de garantiemiddelen. 

Men onderscheidt volgende beschermingstechnieken:    

                                                            
460 J. AVONDSTONDT, Kredieten, Diksmuide, Edipro, 2005, 14. 
461 GOODE, R., Legal problems of credit and security, London, Sweet and Maxwell, 2003, 2. 
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a. Traditionele zekerheden 

Men onderscheid traditioneel volgende soorten zekerheden462: 

- Zakenrechtelijke technieken: hypotheek, pand en voorrechten463. Volgens sommige 

rechtsgeleerden behoort hiertoe ook retentierecht, alhoewel twijfel bestaat over het 

zakenrechtelijk karakter van deze zekerheid464;    

- Klassieke persoonlijke zekerheidstechnieken zoals borgtocht; 

- Door de rechtspraak ontwikkelde verbintenisrechtelijke technieken zoals garantie, 

patronaatsverklaring enz.  

b. Wisselrechtelijke waarborgen. 

Men maakt immers gebruik van handelspapier voor de doeleinden van leverancierskrediet. Een 

handelspapier is een abstract en onvoorwaardelijk betalingsinstrument465. Afgezien van de acceptatie 

van de wisselbrief door de betrokkene en de hoofdelijke verbintenis van alle wisselschuldenaars tot 

betaling van de wisselschuld, zijn er nog andere middelen tot garantie van de betaling van de 

wisselbrief466. Men kan de zekerheden die men binnen het leverancierskrediet gebruikt in twee 

categorieën onderverdelen, nl. de zekerheden die de wisselschuld waarborgen (aval467, tussenkomst468 

en in bepaalde gevallen fonds) en de zekerheden die de buitenwisselrechtelijke of onderliggende 

schuld waarborgen (alle andere)469. 

c. Verbintenisrechtelijke beschermingsmechanismen en remedies 

Daarnaast zijn er verbintenisrechtelijke mechanismen die bescherming aan de onbetaalde verkoper 

bieden, d.i. enac, retentierecht, eigendomsvoorbehoud, het recht om de koop te ontbinden, ‘negative 

pledge’-clausules470 enz. De wetgever heeft deze waarborgen ingevoerd tot steun en verspreiding van 

kredietkoop471. 

                                                            
462 K. BYTTEBIER  en K. HENDRICKX, Voorrechten en hypotheken in hoofdlijnen, Antwerpen‐Apeldoorn, Maklu‐
Uitgevers, 2005, p. 446, nr. 427.  
463 R. DEKKERS en E. DIRIX, Handboek burgerlijk recht, Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 365, nr. 888. 
464 K. BYTTEBIER  en K. HENDRICKX, Voorrechten en hypotheken in hoofdlijnen, Antwerpen‐Apeldoorn, Maklu‐
Uitgevers, 2005, p. 446, nr. 427.  
465 Artikel 17 van de Wisselwet.  
466 J. STUYCK, Handels‐ en economisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1989, 417‐718. 
467 Artikels 30‐32 van de Wisselwet. 
468 Artikels 55‐63 van de Wisselwet. 
469 Y. MOREAU en P. GEORTAY, Wisselbrieven en orderbriefjes ‐ Overzicht van rechtspraak (1981‐1998), T.B.H. 
2001, (4) 15‐16. 
470 A. VERBEKE en I. PEETERS, “Negatieve zekerheden”, DAOR 1996, afl. 39, 39‐53. 
471 C. ENGELS, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, 80. 
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CISG verleent ook bepaalde middelen teneinde de verkoper te beschermen472. Hij kan ze altijd 

aanwenden tenzij de overeenkomst tussen de partijen dit uitdrukkelijk uitsluit of tenzij hun afspraken 

in een ‘entire agreement’ geregeld zijn. Dit laatste veronderstelt dat de partijen hun afspraken strikt 

beperken tot wat in hun schriftelijk contract staat en zodoende valt alles wat niet uitdrukkelijk werd 

bedongen buiten hun relatie473. 

d. Feitelijke waarborgen met louter economische draagwijdte  

Andere waarborgen die louter een economische en geen juridische rol spelen zijn cash-flow (bv. bij 

projectfinanciering), kredietwaardigheid van de importeur enz.  

 

De Belgische wet stelt een aantal remedies ter beschikking van de onbetaalde verkoper. IPR-regels 

wijzen in de meeste gevallen de wet van de verkoper aan als het toepasselijk recht (art. 98 WbIPR, art. 

4 EVO, art. 4 (a) Rome I  Verordening). Daarom kan de Belgische exporteur dikwijls van rechtswege 

aanspraak maken op bepaalde beschermingsmiddelen uit het Belgisch recht indien er geen 

uitdrukkelijke rechtskeuze door de handelspartijen werd gemaakt.  

Hieronder volgt een beknopt overzicht van enkele technieken die de verkoper tegen wanbetaling 

vanwege de importeur kunnen beschermen.  Het is uiteraard niet de bedoeling alle bestaande 

technieken toe te lichten. Ik zal enkel deze aanhalen die in de praktijk het meest gebruikt worden voor 

koperskrediet, leverancierskrediet en forfaiting. Verder wil ik er nog op wijzen dat één van de 

beschermingstechnieken, nl. kredietverzekering, reeds hoger werd toegelicht. 

C. Overgang van zekerheden door endossement 

De betaling van een wisselbrief kan door een zekerheid worden gewaarborgd. Het endossement van 

een wisselbrief of van een orderbriefje draagt de persoonlijke en zakelijke zekerheden, die de betaling 

ervan waarborgen, op de geëndosseerde over474. De houder van een wisselbrief kan tevens van de 

zekerheden genieten die de terugbetaling waarborgen van de kredietopening tot dekking waarvan hij 

werd getrokken of geëndosseerd475. Hij geniet zelfs een voorrecht ten opzichte van de schuldeiser ten 

voordele van wie deze zekerheden werden gesteld476. Door de overdracht van de wisselbrief, moet de 

                                                            
472 D. CAMPBELL, Remedies for International Sellers of Goods, Yorkhill Law Publishing, 2006, 67 e.v.; R.I.V.F. 
BERTRAMS, Koop, Antwerpen, Kluwer, 2001, 51. 
473 B. WESSELS, “Tien stappen bij het opstellen en beoordelen van contracten” in B. WESSELS (ed.), Contracten 
maken, Antwerpen, Kluwer, 2007, 2. 
474 Artikel 93, eerste lid van de Wisselwet. 
475 Artikel 93, tweede en derde lid van de Wisselwet 
476 Bergen 28 november 1994, J.L.M.B. 1995, 1377. 
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oorspronkelijke schuldeiser, behoudens andersluidend beding in de kredietovereenkomst, gedogen dat 

een derde vóór hem zekerheden geniet die de betaling van de onderliggende vordering waarborgen477. 

 

Het endossement heeft krachtens artikel 93, eerste lid van de Wisselwet met betrekking tot zekerheden 

dezelfde rechtsgevolgen die door artikel 1692 B.W. aan de cessie zijn toegekend. Maar de overgang 

van zakelijke zekerheden is op een van de Hypotheekwet afwijkende wijze geregeld. De overdracht 

van de zekerheden geschiedt dus door de enkele overgave van de geëndosseerde wisselbrief. Ofschoon 

de wet slechts het endossement vernoemt, moet aangenomen worden dat ook het geven van een aan 

order van een eerste nemer getrokken wissel, aan deze de zekerheden overdraagt die de betaling van 

de wisselbrief waarborgen478. 

De overdracht van de zekerheden, die de betaling van het handelspapier waarborgen, door het 

endossement is niet afhankelijk van enige vermelding op dit handelspapier. Het is voor de houder 

echter praktisch zeer moeilijk het bestaan van zekerheden aan te tonen indien dergelijke vermelding in 

werkelijkheid ontbreekt479. 

Het endossement veroorzaakt enkel de overdracht van de zekerheden die gevestigd zijn ten voordele 

van iedere houder van de wisselbrief, in tegenstelling tot zekerheden die slechts één van de 

ondertekenaars dekking verlenen480. Zo gaat de kredietverzekering, waardoor de trekker (verkoper)  

alleen gedekt is voor de insolventie van de betrokkene (koper), niet over met het endossement481.  

Het endossement draagt dus niet de zekerheden over die de betaling van de onderliggende schuld 

waarborgen482. Deze zekerheden kunnen dus slechts samen met de onderliggende schuldvordering 

worden overgedragen, mits voldaan wordt aan de vereisten van het burgerlijk recht (art. 1690 B.W. en 

art. 1 en 5 Hyp. W.). Mogelijk echter kunnen zekerheden die niet gevestigd zijn tot waarborg van een 

of meer bepaalde wisselbrieven, door endossement overgaan, maar dan op grond van het contract van 

kredietopening die ze bestemd heeft tot waarborg van de wisselbrieven waardoor de toegestane 

kredieten door de crediteur gemobiliseerd worden483. 

Bij afwezigheid van een derde-houder, kan de schuldeiser zich inderdaad beroepen op de extra-

cambiaire zekerheden die hij geniet jegens zijn schuldenaar, zulks in het kader van de kredietopening 

                                                            
477 Y. MOREAU en P. GEORTAY, “Wisselbrieven en orderbriefjes ‐ Overzicht van rechtspraak (1981‐1998)”, T.B.H. 
2001, (4) p. 15, nr. 56. 
478 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II dln., Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 189, nr. 593 – 594. 
479 J. VAN RYN, en J. HEENEN, Principes de droit commercial, II, Bruxelles, Bruylant, 1981, nr. 1499, p. 418. 
480 J. VAN RYN, en J. HEENEN, Principes de droit commercial, II, Bruxelles, Bruylant, 1981, nr. 1499, p. 418. 
481 Brussel, 10 juni 1937, R.W. 1937‐38, 624. 
482 . Zo, bv. wordt het voorrecht van de niet‐betaalde verkoper (art. 20, 5° Hyp. W.) die op de koper een 
wisselbrief getrokken heeft, niet met de wisselbrief overgedragen. 
483 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, I, Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 189, nr. 595. 
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en niet in het kader van zijn wisselregres (behalve als de zekerheden ook het wisselregres 

waarborgen). De bankier die een wisselbrief heeft verdisconteerd in het kader van een kredietopening 

kan, bijvoorbeeld, nadat hij het bedrag van de onbetaalde waardepapieren op het debet van de 

rekening van zijn cliënt heeft geboekt, zich beroepen op de zekerheden die de terugbetaling van het 

saldo van deze rekening waarborgen484. De rechtspraak aanvaardt dat de onderliggende 

schuldvordering, met name de schuldvordering op de prijs in het kader van de overeenkomst inzake de 

aankoop op afbetaling, aan de bank door de verkoper (trekker van de wisselbrief) door een vermelding 

op endossement kan worden overgedragen485. 

 

In dit hoofdstuk zal ik slechts enkele waarborgen (van verschillende aard) behandelen omdat het 

onmogelijk is om alle beschermingsmiddelen waarover de verkoper beschikt, in één Masterproef 

grondig te onderzoeken. Ik zal me uiteraard vooral richten op de aspecten die voor het commerciële 

risico van de Belgische exporteur van belang kunnen zijn. De eerste waarborg die hier wordt 

behandeld is de exceptie van niet-uitvoering en het daaruit vloeiende retentierecht van de exporteur.

  

AFDELING 1. ENAC EN RETENTIERECHT 

De artikelen 1612 en 1613 B.W. regelen één van de waarborgen die ter beschikking staan  van de 

onbetaalde verkoper, namelijk het achterhouden van de koopwaar (retentierecht). Bij wederkerige of 

onscheidbare eenzijdige overeenkomsten valt het retentierecht samen met de meer algemene exceptie 

van niet-nakoming (exceptio non adimpleti contractus of enac)486.  

Deze waarborg is geen zekerheid, maar wel een verbintenisrechtelijke exceptie die aan de onbetaalde 

leverancier van goederen bescherming biedt. De exceptie veronderstelt een tijdelijke weigering tot 

levering als de koper zijn verplichtingen niet nakomt487. De retentor kan de zaak alleen maar 

tegenhouden maar niet ten gelde maken488. Deze waarborg biedt geen allesomvattende zekerheid, maar 

kan in sommige gevallen nuttig zijn. De exceptie van niet-nakoming kan zonder voorafgaandelijke 

tussenkomst van de rechter worden ingeroepen489. Omdat men zich op deze exceptie zonder 

                                                            
484 Y. MOREAU en P. GEORTAY, “Wisselbrieven en orderbriefjes ‐ Overzicht van rechtspraak (1981‐1998)”, T.B.H. 
2001, (4) p. 15, nr. 58. 
485 Cass. 14 oktober 1982, R.W. 1982‐83, 2742. 
486 M. GRÉGOIRE, “L’exception d’inexecution et le droit de rétention”, in Jeune Barreau de Bruxelles (ed.), Les 
obligations contractuelles, 2000, 525‐568. 
487 Artikel 1612 B.W. 
488 W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 213.  
489 Cass. 21 november 2003, T.B.B.R. 2006, 39, met noot P. Wery; W. VAN GERVEN en S. COVEMAEKER, 
Verbintenissenrecht, Leuven, Acco, 2006, p. 210.  
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tussenkomst van de rechter mag beroepen, wordt het door sommige auteurs “eigenrichting tot 

zekerheid” genoemd490. 

 

Deze exceptie vindt haar toepassing van rechtswege in wederkerige contracten en vindt haar grondslag 

in de onderlinge afhankelijkheid van de wederzijdse verbintenissen491. De exceptie kan ook 

opgeroepen worden in het raam van een contract met opeenvolgende prestaties of  in het kader van 

wederkerige rechtsverhoudingen die niet uit één overeenkomst voortvloeien492. Uit het louter 

duurzaam karakter van de handelsbetrekkingen tussen partijen valt nog geen wederkerigheid af te 

leiden493. De exceptie van niet-uitvoering en van het retentierecht gaat teniet door de levering; als 

eenzelfde koop wordt uitgevoerd in verscheidene opeenvolgende leveringen, kan de verkoper verdere 

levering weigeren zodra een enkele levering onbetaald blijft. Dit kan het geval zijn in grote industriële 

projecten waar de relatie tussen de partijen in verschillende overeenkomsten zijn vastgelegd.  

 

Volgens artikel 1612 B.W. is de verkoper niet verplicht de zaak te leveren indien de koper de prijs niet 

betaalt terwijl er hem geen termijn voor betaling werd toegestaan. De wederzijdse verbintenissen tot 

leveren en betalen dienen in beginsel gelijktijdig te worden uitgevoerd (de regel “van het gelijktijdig 

oversteken”) 494. Bij toepassing van enac kan de verkoper weigeren de zaak te leveren, indien de koper 

de prijs niet onmiddellijk kan of wil betalen. Zo geniet de niet-betaalde verkoper een retentierecht op 

de verkochte zaak495.  

 

Indien de exporteur binnen het leverancierskrediet  een betalingstermijn aan de koper heeft toegestaan, 

kan hij de exceptio niet opwerpen (“qui a terme ne doit”) en bijgevolg retentierecht niet uitoefenen. 

Hij wordt geacht van de regel “van het gelijktijdig oversteken” en van zijn retentierecht afstand te 

hebben gedaan. Bijgevolg moet hij het goed vóór betaling leveren496 om pas bij het verstrijken van de 

toegestane termijn de prijs te ontvangen.  

 

                                                            
490 zie L.S.Ch. HEYNING‐PLATE, Eigenrichting tot zekerheid : de exceptio non adimpleti contractus en het 
retentierecht, Zwolle, Tjeenk Willink, 1969, XII+291 p. 
491 Cass. 26 mei 1989, A.C. 1988‐89, nr. 549; Cass. 14 maart 1991, A.C. 1990‐91, nr.367; Cass. 15 april 1993, A.C. 
1993, nr. 182; Cass. 15 juni 2000, A.C. 2000‐01, 372, J.T. 2001, 578 en R.W. 2001‐02, 916. 
492 Cass. 12 september 1986, A.C. 1986‐87, 43; Luik 18 juni 1991, T.B.H. 1992, 264. 
493 Cass. 7 oktober 1976, Arr. Cass., 1977, 153, Pas., 1977, I, 154, concl. Adv. Gen. KRINGS,  R.W. 1976‐77, 1832; 
Gent 9 maart 1971, R.W., 1970‐71, 1525. 
494  A.KLUYSKENS, De contracten, Antwerpen, Standaard, 1952, 138. 
495 B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 83, nr. 
324. 
496 C. ENGELS, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, 81. 
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Anderzijds kan de exporteur zijn prestatie afhankelijk stellen van, bijvoorbeeld, het openen van een 

bankgarantie door de bank van de importeur of  van het stellen van andere formaliteiten die de 

betaling dienen de verzekeren. In deze situatie kan de exporteur evenwel een beroep doen op zijn 

retentierecht doch moet hij zich op een andere rechtsgrond steunen, namelijk op de bredere exceptie 

van niet-nakoming. 

 

Artikel 1613 B.W. regelt een situatie wanneer de koper sinds de koop failliet gegaan is of in staat van 

onvermogen is geraakt, zodat de verkoper het risico loopt de prijs te verliezen. In dat geval mag de 

verkoper de levering weigeren, niettegenstaande de door hem verleende termijn – in dat geval herleeft 

het retentierecht – tenzij de koper hem de zekerheid biedt op de vervaldag te zullen betalen497. 

Sommige auteurs houden deze regel doorgaans voor een loutere toepassing van het gemeen recht 

(artikel 1188 B.W.). Dit artikel ontneemt de schuldenaar het voordeel van de tijdsbepaling wanneer hij 

failliet is gegaan of wanneer hij de zekerheid heeft verminderd498. Anderen vergelijken de functie van 

artikel 1613 met die van artikel 1653 B.W dat de koper toelaat de betaling van de prijs op te schorten 

als hij “gegronde vrees heeft te worden gestoord door een hypothecaire vordering of door een 

eigendomsvordering” (exceptio timoris of een onzekerheidsexceptie)499. Dezelfde exceptie is eveneens 

te vinden in artikel 71 CISG500 501.  

 

Naast het faillissement verbindt artikel 1613 B.W. dezelfde gevolgen aan de ’staat van onvermogen’ 

wat o.a. een vermindering van de gestelde zekerheden door de koper omvat. Deze reden wordt niet 

uitdrukkelijk vermeld in artikel 1613 maar wel in artikel 1188 B.W. Met ‘gestelde zekerheid’ worden 

allereerst bedoeld de speciale zekerheden die de koper heeft bedongen en waarvan hij zijn krediet 

afhankelijk heeft gemaakt. Het gaat niet om de algemene kredietwaardigheid van de koper, noch om 

het voorwerp van de algemene voorrechten bedoeld in de Hypotheekwet. De vermindering van een 

zekerheid moet minstens te wijten zijn aan nalatigheid of onachtzaamheid van de koper502.  

 

                                                            
497 B. TILLEMAN en A. VERBEKE, Bijzondere overeenkomsten in kort bestek, Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 83, nr. 
326. 
498 A. KLUYSKENS, De contracten, Antwerpen, Standaard, 1952, 94; R. VANDEPUTTE, Verbintenissen en 
overeenkomsten, Antwerpen, Kluwer, 1986, 108. 
499  A. CHRISTIAENS, “Commentaar bij artikels 1612 en 1613 B.W.”, In X., Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1998, 4; M.E. STORME, ‘De exceptio 
non adimpleti contractus als uitlegvraag', R.W. 1989‐90, p. 318, nr. 13. 
500 United nations convention on contracts for the international sale of goods, ondertekend te Wenen op 
11 april 1980 en door België goedgekeurd door de Wet van 4 september 1996 (B.S. 1 juli 1997), is in België in 
werking getreden sinds 1 november 1997. 
501 D. CAMPBELL, Remedies for International Sellers of Goods, Yorkhill Law Publishing, 2006, 68. 
502 A. KLUYSKENS, De contracten, Antwerpen, Standaard, 1952, 94; J. VAN DEN BERGH en A. DE CALUWE, 
Afbetalingsovereenkomsten, financieringshuur, brouwerijovereenkomsten, Gent, Story‐Scientia, 1975, 26. 
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Hoewel artikel 1613 uitdrukkelijk de gevallen opgeeft waarin de verkoper, die een betalingstermijn 

heeft toegestaan, toch de levering kan weigeren, maakt het principe van de wilsautonomie en van de 

contractvrijheid het de partijen nochtans mogelijk zelf die gevallen nader te omschrijven en zelfs uit te 

breiden tot andere gevallen503. Om te verhinderen dat de verkoper op krediet nog verplicht wordt te 

leveren als hij de solvabiliteit van de koper onzeker acht, kan worden bedongen dat de leveringsplicht 

wordt opgeschort als de koper, bijvoorbeeld, een geaccepteerde wissel laat protesteren504. 

 

De verkoper die zijn retentierecht uitoefent, wordt tijdelijk van zijn leveringsplicht vrijgesteld. De 

verplichtingen van de partijen, meer bepaald de wijze van nakoming, is een aspect die naar Belgisch 

recht (alsook in andere jurisdicties met continentale traditie) tot het materieel recht behoort. Dit is in 

tegenstelling tot de ‘common law’ jurisdicties waar deze categorieën onder een procesrechterlijke 

kwalificatie vallen en daardoor onder het recht van de rechter ressorteren505.  Het is dus lex contractus 

die naar Belgisch recht de antwoorden geeft op de vragen wat de wederpartij mag verwachten als 

prestatie en hoe die na te komen prestatie kan verzekerd worden506.   

 

Bij faillissement blijft de exceptie (niettegenstaande haar principieel tijdelijk karakter) haar uitwerking 

bewaren. Dwingendrechtelijke bepalingen van het insolventierecht hebben derhalve geen invloed op 

het retentierecht van de verkoper. Dit betekent dat de debiteur dan een bevoorrechte positie heeft t.a.v. 

de boedel aangezien hij (in tegenstelling tot de andere debiteuren van  de gefailleerde) zijn verbintenis 

niet moet nakomen507.  Als enige vereiste geldt dat het faillissement of kennelijk onvermogen na de 

koop moeten ontstaan zijn508. 

 

AFDELING 2. AVAL 

 

De financierende bank stelt vaak een bijkomende eis aan de handelspartijen, nl. de wissels van de 

exporteur moeten niet alleen geaccepteerd worden door de koper maar moeten ook geavaleerd worden 

door een lokale eerste-kwaliteitsbank (of door de bankier van de exporteur als acceptabele bank 

gezien). De bank van de koper zendt de wissels terug naar de exporteur die ze dan aan zijn bank kan 
                                                            
503 J. VAN DEN BERGH en A. DE CALUWE, Afbetalingsovereenkomsten, financieringshuur, brouwerijovereenkomsten, 
Gent, Story‐Scientia, 1975, 18 en 249. 
504 A. Christiaens, Commentaar bij artikels 1612 en 1613 B.W., In X., Bijzondere overeenkomsten. 
Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, 1998, 24. 
505 J. ERAUW, C. CLIJMANS en C. ROMMELAERE, “De contractuele verbintenissen”, In J. ERAUW (ed.), Handboek 
Belgisch internationaal privaatrecht, 2006, Kluwer, Mechelen, 2006, p. 459, rn. 498. 
506 J. ERAUW, C. CLIJMANS en C. ROMMELAERE, “De contractuele verbintenissen”, In J. ERAUW (ed.), Handboek 
Belgisch internationaal privaatrecht, 2006, Kluwer, Mechelen, 2006, p. 459, rn. 497. 
507 E. Dirix en R. De Corte, Zekerheidsrechten, Antwerpen, Story‐Scientia, 1999, nr. 268. 
508 C. ENGELS, Bijzondere overeenkomsten, Brugge, Die Keure, 2006, 81. 
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laten verdisconteren. Ingeval de koper in gebreke blijft en de importbank geavaleerd heeft, gaat de 

bank van de exporteur het verschuldigde bedrag niet bij de exporteur halen, maar bij de bank van de 

koper509. 

 

Het is raadzaam bij de ondertekening van het handelscontract de koper te vragen een avalbelofte voor 

te leggen van de bank die de wissel zal avaleren510.  

A.  Begrip en werking 

Het aval is de rechtshandeling waarbij iemand de cambiaire verbintenis van een andere ondertekenaar 

van een handelspapier waarborgt511.  

Aval is een mechanisme waardoor een schuldenaar wordt toegevoegd voor de verplichtingen van een 

andere wisselschuldenaar, zoals bijvoorbeeld de betrokkene-acceptant of de trekker. Het voornaamste 

gevolg van het aval is dat de avalgever een wisselschuldenaar wordt. Hij kan dus op dezelfde manier 

aangesproken worden als de andere wisselschuldenaars512. De avalgever staat in voor de acceptatie en 

voor de betaling513. Het aval is onvoorwaardelijk op straffe van nietigheid514. 

De avalgever die krachtens artikel 31, laatste lid, in fine Wisselwet voor de trekker is verbonden, is 

dan meteen, overeenkomstig artikel 32, eerste lid, op dezelfde wisselrechtelijke wijze als deze laatste 

verbonden515.  In een vonnis van 15 maart 1984 oordeelde de Rechtbank van Koophandel te Brussel516 

dat de avalgever dezelfde verplichtingen heeft als degene wiens verbintenissen hij waarborgt; derhalve 

geniet hij verplaatsing van de vervaldag toegekend aan laatstgenoemde en zulks automatisch517. 

Verder beschikt de avalgever over al de wisselrechtelijke verweermiddelen, die aan de trekker 

toekomen. Bovendien kan de avalgever zoals iedere andere wisselschuldenaar aan de houder immers 

                                                            
509 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 75. 
510 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 195. 
511 C. CAUFFMAN, De verbindende eenzijdige belofte, Antwerpen, Intersentia, 2005, p. 410, nr. 636. 
512 G. GERDA en J. ROODHOOFT, Praktisch handels‐ en economisch recht, Antwerpen, Uitgeverij De Boeck, 2005, 
129‐130. 
513 E. DIRIX, Y. MONTANGIE en H. VANHEES, Handels‐ en economisch recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 
2005, p. 152, nr. 188. 
514 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2008, 289. 
515 Brussel 1 juni 1979, R.W. 1979‐80, 2548. 
516 Kh. Brussel 15 maart 1984, Pas. 1985, III, p. 7. 
517 Y. MOREAU en P. GEORTAY, “Wisselbrieven en orderbriefjes ‐ Overzicht van rechtspraak (1981‐1998)”, T.B.H. 
2001, (4) 36, nr. 151. 



92 

 

al de niet-wisselrechtelijke verweermiddelen tegenwerpen die gebaseerd zijn op hun onderliggende 

persoonlijke verhouding moest zulke tussen hen bestaan518 (zie verder). 

De betaling van de wisselbrief kan zowel voor zijn geheel bedrag als voor een gedeelte daarvan door 

een dergelijk aval worden verzekerd. Deze waarborg kan door een derde of door iemand wiens 

handtekening reeds op de wisselbrief voorkomt, worden gegeven519. Iedere persoon behalve de 

betrokkene kan een wisselbrief avaleren520.  

B. Juridische aard: aval vs borgtocht 

De kwalificatie van aval als borgtocht kan van belang zijn voor de houder van een wisselbrief moest 

zijn cambiair verhaal tegen de avalgever, om één of andere reden (bv. verjaring) tot mislukking 

gedoemd zou blijken. De avalgever zou dan toch kunnen worden aangesproken als borg van de 

onderliggende borgschuld521. 

Aval mag nochtans niet gelijkgesteld worden met borgtocht (art. 2011 e.v. B.W.)522. Met betrekking 

tot het aval wordt in België iedere borgtochtregel resoluut uitgesloten, terwijl in Frankrijk er toch een 

strekking bestaat om de avalgever het persoonlijke regresrecht, op grond van artikel 2028 B.W., toe te 

kennen523. De kwalificatie als borgtocht kan niet worden aanvaard omdat de verbintenis van het aval 

zelf grotendeels onafhankelijk is van de wissel- of chequeschuld; de aval kan enkel de vormgebreken 

van de wissel of cheque inroepen, maar geen andere gebreken van de wissel- of chequeschuld en is in 

die zin “formeel” afhankelijk maar “materieel” onafhankelijk (zie art. 30 en v. Wisselbriefwet)524. 

Het Hof van Cassatie besliste in haar arrest van 3 april 1981 dat de bepalingen van het Burgerlijk 

Wetboek met betrekking tot de borgtocht, inzonderheid art. 2037 B.W., zijn niet toepasselijk op de 

avalgever van een wisselbrief, omdat de avalgever geen borg is, maar een onafhankelijke schuldenaar, 

                                                            
518 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II dln., Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 293, nr. 971‐972. 
519 H. DE MUYNCK, Kredietwezen in België, Gent, Academia Press, 2007, 75. 
520 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 331. 
521 F. T’KINT, Sûretés et principes généraux du droit de poursuite des créanciers, Brussel, Laecier, 1991, p. 371, 
nr. 737. 
522 J. STUYCK, Handels‐ en economisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1989,  361. 
523 R. VAN RANSBEECK, De zakelijke borgtocht naar Belgisch recht, Antwerpen, Maklu‐Uitgevers, 335. 
524 M.E. STORME, Zekerheden‐ en insolventierecht, III, Persoonlijke zekerheden, 2008, 
http://webh01.ua.ac.be/storme/zekerhedenpub.html, 556. 
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wiens rechten en verplichtingen door het wisselrecht worden bepaald525. De avalgever is dus gewoon 

een schuldenaar die aan de wisselverhouding wordt toegevoegd526.  

Een borgtocht kan niettemin zijn neerslag vinden in een rechtmatig complaisancepapier, met name in 

de wisselrechtelijke intercessie voor een andermans schuld527. De civielrechtelijke borgtocht kan dus 

door om het even welke wisselverbintenis worden vervangen528. 

Zo kan de acceptatie tot waarborg worden verleend. In dit geval wordt de wisselbrief door de 

schuldenaar getrokken op een derde (functioneel te assimileren met de borg), die bereid is, als 

acceptant, voor zijn betaling in te staan tegenover de schuldeiser aan wiens order de wisselbrief wordt 

uitgegeven. Om het subsidiair karakter van de borgtocht te benaderen, kan de wisselbrief door diegene 

die als borg fungeert, getrokken worden op de hoofdschuldenaar, en uitgegeven aan order van diens 

schuldeiser. Op die manier is de ‘borg’ slechts als regresschuldenaar verbonden, en zal hij, na betaling, 

de gewaarborgde schuldenaar wisselrechtelijk in vergoeding kunnen aanspreken529. 

C. Gevolg van de afwijzing van de kwalificatie als borgtocht 

De opvatting die in Frankrijk wordt aangenomen leidt ertoe dat het gemeen recht inzake borgtocht op 

het aval toepasselijk wordt geacht, wat alle punten betreft die niet expliciet door het wisselrecht 

worden geregeld, en voor zover dit gemeen recht niet strijdig is met de specifieke strekking van het 

aval530. Dit is echter anders in het Belgisch recht. De rechtsgevolgen van het aval worden uitsluitend 

door het wisselrecht bepaald. Aldus gelden de regel van de zelfstandigheid van de handtekeningen 

(art. 7 Wisselwet), de regel van de niet-tegenstelbaarheid van verweermiddelen (art. 17 Wisselwet), de 

zorgplicht bij betaling (art. 40 Wisselwet), enz531. 

 

De afwijzing door de Belgische rechtspraak en rechtsleer van kwalificatie als borgtocht betekent 

eveneens dat de avalgever in België geen civielrechtelijk regres (subrogatie bedoeld in artikel 2037 

van het Burgerlijk Wetboek) op de geavaleerde heeft532. De regel van de materiële abstractie is dus 

ook op de avalgever toepasselijk , behalve in zijn verhouding tot de geavaleerde. Door te betalen 

                                                            
525 Cass. 3 april 1981, Pas.1981, I, 851, A.C. 1980‐81, 874, J.T. 1982, 291, T.B.H. 1984, 183. 
526 E. DIRIX, Y. MONTANGIE en H. VANHEES, Handels‐ en economisch recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 
2005, p. 152, nr. 188. 
527 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II, Gent, Story‐Scientia, 1972, 741‐742. 
528 . VAN RYN, en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Bruxelles, Bruylant, 1981, nr. 328. 
529 M. VAN QUICKENBORNE, Borgtocht, Antwerpen, Kluwer, 1999, p. 481, nr. 884. 
530 M. VAN QUICKENBORNE, Borgtocht, Antwerpen, Kluwer, 1999, p. 480, nr. 883. 
531 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II, Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 310, nr. 1029. 
532 Y. MOREAU en P. GEORTAY, “Wisselbrieven en orderbriefjes ‐ Overzicht van rechtspraak (1981‐1998)”, T.B.H. 
2001, (4) p. 35‐36, nr. 149; R. VAN RANSBEECK, De zakelijke borgtocht naar Belgisch recht, Antwerpen, Maklu‐
Uitgevers, 378. 
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bevindt de avalgever zich in de hoedanigheid van rechtmatige houder van een wisselbrief en kan hij 

zijn wisselrechtelijk verhaal uitoefenen533. Hij verkrijgt alle rechten tegen de gewaarborgde en tegen 

wisselschuldenaars die tegenover de gewaarborgde regresplichtig zijn534. Daaruit wordt afgeleid dat 

art. 1037 B.W. krachtens hetwelk de borg ontslagen is wanneer hij door toedoen van de schuldeiser 

niet meer in diens rechten en zekerheden kan treden, niet van toepassing is op aval535. 

 

De verbintenis van de avalgever is zelfs niet subsidiair: artikel 32 van de Wisselwet bepaalt dat de 

verbintenis van de avalgever geldig is, zelfs indien, wegens een andere oorzaak dan een vormgebrek, 

de door hem gewaarborgde verbintenis nietig is536 537. Een voorrecht van uitwinning kan door de 

avalgever eveneens niet worden ingeroepen. Evenmin is er schuldsplitsing indien er meerdere borgen 

zijn538. Dit is het logische gevolg van de toepassing van het algemene principe dat in cambiaire 

verhoudingen geen enkele borgtochtregel toepassing kan vinden. 

 

De juridische aard van het aval heeft eveneens een invloed op de mogelijkheden van verweer van de 

avalgever tegen de houder van een wissel. De verbintenis van de avalgever tegenover verwijderde 

partijen is een formeel abstracte verbintenis. Ze wordt beheerst door de in artikel 17 van de Wisselwet  

geformuleerde regel van de beperking van verweermiddelen. De avalgever kan aan de houder geen 

verweermiddelen tegenwerpen die gegrond zijn op zijn persoonlijke verhouding tot de geavaleerde. 

Hierin stemt het aval met de civiele borgtocht overeen. Ook een borg kan deze verweermiddelen niet 

tegenwerpen en is dan ook in die mate zelfstandig en abstract verbonden539.  

 

De avalgever kan derhalve de niet-wisselrechtelijke verweermiddelen waarover de geavaleerde 

tegenover de houder beschikt, aan deze niet tegenwerpen. Uitgesloten zijn dus het beroep op de 

nietigheid of ontbinding van de onderliggende overeenkomst540. Integendeel kan de civielrechtelijke 

borg die door een materieel accessoire verbintenis verbonden is, krachtens art. 2036 B.W. zich op de 

verweermiddelen beroepen die tot de hoofdschuld zelf behoren, nl. die welke betrekking hebben op de 

geldigheid van haar ontstaan, haar modaliteiten en haar tenietgaan541. 

 

                                                            
533 E. DIRIX, Y. MONTANGIE en H. VANHEES, Handels‐ en economisch recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 
2005, p. 153, nr. 188. 
534 Artikel 32, lid 3 Wisselwet. 
535 J. STUYCK, Handels‐ en economisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1989, 419. 
536 Artikel 32, lid 2 Wisselswet; te vgl. met art. 2012 B.W. 
537 E. WYMEERSCH, “Borgtocht en garantie”, in Liber amicorum Jan Ronse, Brussel, 1986, 667. 
538 E. DIRIX, Y. MONTANGIE en H. VANHEES, Handels‐ en economisch recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 
2005, p. 152, nr. 188. 
539 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II, Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 310, nr. 1030‐1032. 
540 Artikel 17, in fine van de Wisselwet. 
541 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II, Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 310, nr. 1038. 
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De absolute wisselrechtelijke verweermiddelen, zoals de formele nietigheid van het aval, eigen 

onbekwaamheid, het tenietgaan van de wisselschuld, de verjaring enz., kunnen zonder enige beperking 

door de avalgever aan de houder worden tegengeworpen542.     

D. Vorm van het aval 

Het aval is onderworpen aan vormvoorwaarden: steeds schriftelijk en met de handtekening van de 

avalgever543. Het wordt op de wisselbrief of op een verlengstuk of allonge gesteld of het kan eventueel 

worden gegeven bij afzonderlijke akte (zie verder). Indien de handtekening van de avalgever op de 

rugzijde van de wisselbrief wordt aangebracht, moet zij worden aangevuld met de woorden “goed 

voor aval” of  “als garantie” of een andere een gelijkaardige uitdrukking teneinde geen verwarring met 

het endossement wordt geschept544. Op de voorzijde van de wissel geplaatst volstaat de enkele 

handtekening van de avalgever545. 

De avalgever moet aanduiden voor wiens rekening hij zich borg stelt. Doet hij dit niet, dan wordt het 

aval juris en de jure geacht te zijn gegeven voor de trekker546. Tegen de draagwijdte van de enkele 

handtekening als aval staat geen tegenbewijs open omwille van het wisselrechtelijk formalisme 547. 

Het gaat hier niet om een bewijsregel maar om een regel van materieel recht waardoor op dwingende 

wijze de inhoud van de onvolledige verklaring door de wet zelf wordt aangevuld548. 

Het Verdrag van Genève houdende de Eenvormige Wet op de wisselbrief en orderbriefje kent slechts 

het aval gegeven op de wisselbrief. De Belgische wetgever heeft echter van een voorbehoud in het 

Verdrag gebruik gemaakt om het aval bij afzonderlijke akte mogelijk te maken. Dit procédé biedt o.m. 

de mogelijkheid om verschillende wisselbrieven door één avalakte te avaleren wat voor de 

financieringstechnieken zoals leverancierskrediet heel erg goed van pas komt omdat men te maken 

heeft met hele reeksen wisselbrieven of orderbriefjes. Het bewijsvoorschrift van art. 1326 B.W. vindt 

geen toepassing. De afzonderlijke akte, die dan de plaats vermeldt waar het is gegeven549, moet 

                                                            
542 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II, Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 313, nr. 1043. 
543 E. DIRIX, Y. MONTANGIE en H. VANHEES, Handels‐ en economisch recht in hoofdlijnen, Antwerpen, Intersentia, 
2005, p. 152, nr. 188. 
544 W. TEMMERMAN en B. WALTERS,  Buitenlandse handel, Antwerpen, De Boeck, 2005, 289. 
545 Artikel 31 van de Wisselwet.  
546 Cass. 12 oktober 1976, Arr.Cass. 1977, 181, R.W., 1976‐77, 1457; Kh. Antwerpen 13 mei 1994, T.B.H. 1995, 
p. 214. 
547 Y. MOREAU en P. GEORTAY, “Wisselbrieven en orderbriefjes ‐ Overzicht van rechtspraak (1981‐1998)”, T.B.H. 
2001, (4) p. 36, nr. 152; J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II dln., Gent, Story‐Scientia, 1972, 284, nr. 945. 
548 J. VAN RYN, en J. HEENEN, Principes de droit commercial, III, Bruxelles, Bruylant, 1981, p. 291, nr. 379; M. 
MAEYENS, “Actuele vraagstukken in verband met artikel 31, lid 4 Wisselwet”, R.W. 1960‐61, 1557 e.v.  
549 H. DE MUYNCK, Kredietwezen in België, Gent, Academia Press, 2007, 75. 
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vanzelfsprekend de wisselbrieven waarvan de betaling wordt gewaarborgd met voldoende 

duidelijkheid aanwijzen550. 

De garantiebrief  bij afzonderlijke akte verdient de voorkeur als het ontlenend land niet is toegetreden 

tot de conventie van Genève betreffende de uniforme wet inzake wisselbrieven551. 

E. IPR-problematiek: aval in Angelsaksische rechtssystemen 

De internationaal privaatrechtelijke aspecten van forfaitingsverrichtingen die betrekking hebben op  

wisselbrieven of orderbriefjes worden geregeld door de Conventie van Genève tot regeling van zekere 

wetsconflicten ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes552 (meer hierover in Hfst. Forfaiting). 

Het land waarin de koper gevestigd is, dient de beginselen van de wetgeving op de wisselbrief (het 

“cambiair recht”)553 te erkennen. De financiering d.m.v. leverancierskrediet zal in veel gevallen niet 

mogelijk zijn wanneer de wetgeving op de wisselbrieven aan het aval geen sluitende zekerheid 

biedt554.  

Aval is een wisselrechtelijke zekerheid die enkel passend is voor landen die de Conventie van Genéve 

van 1930 inhoudende een eenvormige wet op de wisselbrieven en het orderbriefje555 hebben 

geratificeerd. Zo erkennen de wetgevingen van het Verenigd Koninkrijk en Verenigde Staten de aval 

niet als een abstracte wisselrechtelijke verbintenis556. De garantieverlenende partij die een wisselbrief 

naar Angelsaksisch recht heeft ondertekend en die nu door de houder van de wissel wordt 

aangesproken, kan verweermiddelen opwerpen voortspruitende uit het zekerheidsrecht (terwijl het 

concept van aval als wisselrechtelijke garantie in continentale rechtssystemen voorziet dat alle rechten 

en plichten van de avalgever enkel door het wisselrecht worden beheerst)557. Het Engelse 

zekerheidsrecht voorziet bijvoorbeeld in het volgende verweermiddel waarop de avalgever zich kan 

beroepen: een zekerheid kan tenietgaan indien het onderliggend contract tussen de schuldeiser en de 

                                                            
550 J. STUYCK, Handels‐ en economisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1989, 418. 
551 A. VAN DEN BOSCH  en  J.‐P. SMIT, Vademecum financiering van de buitenlandse handel, 
Brussel, Documenta, 1998, 334. 
552 Verdrag tot regeling van zekere wetsconflicten ten aanzien van wisselbrieven en orderbriefjes gedaan te 
Genève, op 7 juni 1930, wet van 16 augustus 1932, B.S. 31 december 1933. In werking sedert 1 januari 1934. 
553 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 49. 
554 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 132‐133. 
555 Maakt deel uit de Gecoördineerde wetten op de wisselbrieven en orderbriefjes van 31 december 1955, B.S., 
19 januari 1956. 
556 WAXMAN, L., Finance of international trade, London, Graham and Trotman, 1985, 203. 
557 HORN, N. (ed.), The law of international trade finance,  Deventer, Kluwer law and taxation publ., 1989, 267. 
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geavaleerde is gewijzigd558. In dergelijk geval doet een Belgische leverancier er beter aan voor een 

afzonderlijke garantie ad hoc te opteren. 

Men merke eveneens op dat een endossement door een derde (buitenstander t.o.v. de wisselrechtelijke 

relatie) wel aanvaardbaar is onder Engels recht en de feitelijke juridische waarde van het aval heeft559. 

 

AFDELING 3. TUSSENKOMST BIJ WISSELBRIEF 

 

De tussenkomst is een andere type garantie geregeld in de Wisselwet.  

In feite worden in de artikelen 55 e.v. van de Wisselwet twee wijzen van tussenkomst genoemd die elk 

zowel bij acceptatie als bij betaling kunnen voorkomen. Een eerste vorm is de aanwijzing van een 

noodadres hetzij voor acceptatie hetzij voor betaling, d.w.z. de aanduiding, bijvoorbeeld door de 

avalgever, van een persoon die in geval van nood, dus bij verzuim van de betrokkene, zal accepteren, 

respectievelijk betalen. de aangewezen persoon is in feite een subsidiaire betrokkene560.  

De tweede vorm van tussenkomst, de eigenlijke tussenkomst, betreft feitelijke acceptatie (acceptation 

par intervention)561 of betaling door de interveniënt die een derde kan zijn maar ook een reeds 

gehouden wisselschuldenaar, voor een bepaalde regresplichtige, en wel voor de trekker tenzij een 

ander is aangeduid (paiment par intervention)562.  

De tussenkomst voegt aan het wisselpersonneel een nieuwe partij toe, nl. de interveniënt. De regel van 

de materiële zelfstandigheid van de wisselverbintenissen geldt voor alle wisselschuldenaars en ook 

voor de acceptant bij tussenkomst563. 

                                                            
558 J. B. BYLES, M. H. MEGRAH, F.R. RYDER en A. BUENO, Byles on Bills of Exchange: The Law of Bills of Exchange, 
Promissory Notes, Bank Notes, and Cheque, London, Sweet and Maxwell, 1983, 414 e.v. 
559 A. BUENO, R.  HEDLEY en  F.R. RYDER, Byles on bills of exchange : the law of bills of exchange, promissory notes, 
bank notes and cheques, London, Sweet and Maxwell, 1988, 186. 
560 J. STUYCK, Handels‐ en economisch recht, Antwerpen, Kluwer, 1989, p. 419, nr. 389. 
561 Artikel 55, lid 2, art. 57 Wisselwet. 
562 Artikel 62, lid 1 Wisselwet. 
563 J. RONSE, Wisselbrief en orderbriefje, II, Gent, Story‐Scientia, 1972, p. 368, nr. 1235. 
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AFDELING 4. BETALINGSGARANTIE EN STANDBY LETTER OF CREDIT 

A. Begrip 

De bankgarantie als rechtsfiguur wordt niet genoemd in de Belgische wetgeving. Het is een 

overeenkomst sui generis, waarvan de elementen zijn bepaald door de rechtspraak en gewoonte564. 

 

De garantie (payment bond of payment guarantee) is een zekerheidstechniek waarbij de garant zich, 

op instructie van een cliënt (de opdrachtgever), ertoe verbindt een derde (de begunstigde) een bepaald 

bedrag op diens eerste verzoek of mits het voorleggen van bepaalde documenten uit te betalen. Dit 

bedrag garandeert de nakoming door de opdrachtgever van diens verbintenissen uit een 

basisovereenkomst, zonder dat de excepties uit deze basisovereenkomst kunnen worden 

opgeworpen565. 

 

De betalingsgarantie is een soort bankgarantie die onder het breder begrip perfomance guarantee valt, 

en komt enkel voor bij transacties op (middel)lange termijn. Deze garantie dekt het insolventierisico 

van de importeur, maar dekt niet zijn weigering om te betalen bij betwistingen tussen de 

handelspartijen, tenzij men uiteraard te maken heeft met een garantie op eerste verzoek566. De 

exporteur-begunstigde van de betalingsgarantie die de productie van de exportgoederen zelf moet 

financieren en een herfinanciering aan zijn bank aanvraagt, kan deze garantie als een zekerheid (credit 

security) aan de financieringsinstelling overdragen. De bank wordt derhalve een begunstigde van een 

bankgarantie. Daarenboven kan de bank als tegengarant in een indirecte bankgarantie een begunstigde 

zijn567. 

B. Partijen 

Het basisstramien van een garantie is gesteund op een driepartijenverhouding tussen opdrachtgever, 

garant en begunstigde. De bankier verstrekt een krediet op handtekening, d.w.z. hij verleent zijn naam 

en bekendheid om onder bepaalde voorwaarden een geldbedrag te betalen. In tegenstelling tot de 

                                                            
564 E.L.A. VAN EMDEN, Bankgarantie, Deventer, Kluwer 2005, 2. 
565 F. DE LY, “Garanties en standby letters of credit”, T.B.H. 1986, (172) 173. 
566 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 76 en 78. 
567 N. Horn, E. Wymeersch, Bank‐guarantees, standby letters of credit and performance bonds in international 
trade, Deventer, Kluwer, 1990, 2‐3. 
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Angelsaksische Surety Companies verbindt hij zich niet tot een uitvoering in natura568.  Dit brengt 

noodzakelijkerwijze mee dat de bank niet gebonden is door schadebedingen uit het onderliggend 

contract e.d. 

 

Deze garantie is een gewone of "directe garantie". Er zijn ook complexere vormen van bankgaranties. 

Zo wordt dit basismodel bij internationale transacties echter herwerkt tot een vierpartijenverhouding, 

waarbij een bank in het land van de begunstigde door de bank van de opdrachtgever belast wordt met 

het uitschrijven van een garantie die gedekt wordt door een tegengarantie (counter-guarantee, contre-

garantie, back guarantee) uitgeschreven door de bank in het land van de opdrachtgever of met de 

bevestiging van een standby letter of credit uitgeschreven door de bank van de opdrachtgever569. Een 

garantie waarin een tegengarant fungeert is een onrechtstreekse of indirecte garantie. 

 

Indien de risico’s verbonden aan de uitgifte van een bankgarantie te hoog blijven voor één bank kan 

deze laatste overwegen het risico te spreiden over verschillende banken onder consortiale vorm 

(syndicated guarantees)570.  

Wanneer een bank een garantie afgeeft, doet ze dat op instructie van de bank van de opdrachtgever. 

deze verbindt zich ertoe, als tegengarantie-verstrekker, de kredietopenende bank schadeloos te stellen 

voor al haar uitgaven571. 

Garantie en tegengarantie zijn normaal evenzeer abstract en onafhankelijk tegenover elkaar net zoals 

ten aanzien van de onderliggende schuld572; hun voorwaarden kunnen aldus sterk van elkaar 

verschillen. 

 

De buitenlandse importeur zou tegen een dergelijke garantie gekant zijn omdat deze formule 

verschillende nadelen biedt voor de opdrachtgever (buitenlandse importeur): hij heeft geen 

rechtstreeks band met de emitterende bank terwijl de emitterende bank en de begunstigde in hetzelfde 

land gevestigd zijn. Meestal wordt zo’n garantie beheerst door het recht van het land van de 

                                                            
568 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 194;  A. GRATH, The Handbook of International Trade and 
Finance, London, Kogan Page, 2008, 70. 
569 F. DE LY, “Garanties en standby letters of credit”, T.B.H. 1986, (172); E.L.A. VAN EMDEN, Bankgarantie, 
Deventer, Kluwer 2005, 2. 
570 R.I.V.F. BERTRAMS, Bank guarantees in international trade: the law and practice of independent (First 
demand) guarantees and standby letters of credit in civil law and common law jurisdictions, Den Haag, Kluwer 
law international, 2004, p. 24, nr. 2.10. 
571 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 13. 
572 Luik 2 juli 2002, TBH 2004, 183. 
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begunstigde. De indirecte bankgarantie is ook duurder dan de directe aangezien provisies moeten 

worden betaald aan twee banken welke meestal ten laste vallen van de exporteur573. 

Op te merken is dat de keuze tussen een rechtstreekse en onrechtstreekse garantie het resultaat kan zijn 

van lokale reglementeringen die de indirecte formule opleggen574. 

C. Soorten garanties. Het bepalen van de juridische draagwijdte van een bankgarantie 

a. autonome of abstracte garantie  

Een garantie kan zijn oorzaak vinden of ondergeschikt zijn aan het bestaan van een onderliggende 

primaire overeenkomst, zodat de garantiestellende bank de excepties uit die onderliggende verhouding 

tegen de begunstigde kan inroepen575. Het gebeurt in de recente bankpraktijk echter telkens vaker dat 

de garant een garantie “on first demand” of “upon first advice” (d.i. een afroepgarantie of demand 

guatantee) toestaat576. 

Er worden in de praktijk vaak discussies gevoerd over de draagwijdte van een bankgarantie. Is een 

bankgarantie een abstracte, onafhankelijke,  primaire577 verbintenis of is zij een bijkomend, accessoir 

contract m.b.t. het exportcontract (conditional guarantee578)? De oplossing van dit zeer complex 

probleem dient in ieder apart geval gezocht te worden en hangt grotendeels af van het toepasselijk 

recht en van de bewoordingen van de garantiebrief579. 

 

De juridische draagwijdte van een bankgarantie is dus een kwestie van uitlegging van de 

overeenkomst. Volgens sommige auteurs geldt er een soort weerlegbaar vermoeden dat een 

persoonlijke zekerheid niet onafhankelijk is van de valutaverhouding580. Men kan wel dikwijls uit 

                                                            
573 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 195. 
574 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 14. 
575 Ch.‐J. CHENG (ed.), Clive M. Schmitthoff's select essays on international trade law, Boston, Brill, 1988, 147. 
576 C.W.M. SLEGERS, “Bankgarantie” in M. M. VAN ROSSUM (ed.), Garanties in de rechtspraktijk, Deventer, Kluwer, 
2002, 148. 
577 N. Horn en E. Wymeersch, Bank‐guarantees, standby letters of credit and performance bonds in 
international trade, Deventer, Kluwer, 1990, 3. 
578 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 80. 
579 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 195. 
580 E. DIRIX, "Overzicht", TPR 2004 nr. 227; M.E. STORME, Zekerheden‐ en insolventierecht, III, Persoonlijke 
zekerheden, 2008, http://webh01.ua.ac.be/storme/zekerhedenpub.html, 541. 
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bepaalde bedingen, zoals  “betaling op eerste verzoek", "op afroep", “garantie sur (première) 

demande” of “on first demand", het onafhankelijk karakter van een garantie afleiden581. 

 

Anderzijds laten de internationale praktijk en de gebruiken toe voor te houden dat het in principe 

onafhankelijke karakter van de bankwaarborgen in de internationale betrekkingen een conventioneel 

gebruik is geworden waarnaar de rechter zich zou kunnen richten, meer bepaald bij afwezigheid van 

de vermelding 'op eerste verzoek'. De eenvoudige verwijzing naar het basiscontract betekent niet dat 

de partijen aan de waarborg een bijkomend karakter hebben willen geven. In afwezigheid van elke 

beperking in de verbintenis van de banken moet worden verondersteld dat men te maken heeft met een 

abstracte waarborg582.  

 

Teneinde alle betwistingen te vermijden bepalen de Uniforme Regels (ICC) dat een garantie kan 

voorzien dat geen enkele wijziging op haar van toepassing is tenzij de garantiesteller zijn akkoord 

heeft betuigd.  Bij stilzwijgen evenwel is elke wijziging van het hoofdcontract eveneens toepasselijk 

op de bankgarantie behoudens het bedrag van de bankgarantie en zijn geldigheidsduur583. 

Een garantie betaalbaar on first demand lijkt op de standby letter of credit: de bank-emmitent moet 

betalen niettegenstaande een eventuele discussie of zelfs een litige tussen zijn klant en de begunstigde-

exporteur584. Deze formule waarin men het principe van de meest verregaande abstractie hanteert, is 

uiteraard de meest voordelige voor de verkoper. 

Uit dit beginsel mag men dan ook afleiden dat excepties zoals de gehele of gedeeltelijke nietigheid, de 

wijzigingen aan of de beëindiging (onderlinge toestemming, gerechtelijke ontbinding, overmacht, 

frustration, verbreking, uitvoering) van de onderliggende overeenkomst (valutaverhouding) in 

beginsel aan de begunstigde van een garantie of een standby letter of credit niet tegenstelbaar zijn585. 

Evenmin kunnen een forum-clausule of een arbitragebeding opgenomen in de valutaverhouding586 of 

een exceptie van schuldvergelijking587 tegen de begunstigde ingeroepen worden. Autonome garanties 

                                                            
581 Brussel 14 februari 2000, R.Not.B 2000, 403; E. Dirix en R. De Corte, Zekerheidsrechten, Gent, Story‐Scientia, 
2006, nr. 449. 
582 Luik 8  juni 1999, J.L.M.B. 2000, 1680 en http://jlmbi.larcier.be  (5  januari 2001);  , T.B.H. 2000, 731, noot  J. 
BUYLE  en M. DELIERNEUX. 
583 Artikel 7 van de Uniforme Regels met betrekking tot de contractuele garanties van de Internationale Kamer 
van Koophandel (ICC). 
584 PH.R. WOOD, International loans, bonds, guarantees, legal opinions, London, Sweet and Maxwell, 2007, p. 
131, nr. 19‐012. 
585 F.J.M. DE LY, “Het VN‐Verdrag betreffende bankgaranties en stand‐by letters of credit” in  R. Zwitser (ed.),  
Recht in bedrijf,  Rotterdam, Kluwer, 1997, (121), 130. 
586 Kh. Kortrijk 21 oktober 1996, R.W. 1996‐97, 1447. 
587 Brussel 7 juni 1995, Pas. 1995 II 32. 
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gaan ook niet automatisch mee over wanneer de schuldvordering op de hoofdschuldenaar door de 

schuldeiser wordt gecedeerd588. 

Een onafhankelijke bankgarantie dient voor wat betreft haar wezenskenmerken duidelijk 

onderscheiden te worden van de borgtocht. Het onafhankelijk karakter van een dergelijke bankgarantie 

bestaat hierin – en daarmee onderscheid zij zich van de borgtocht – dat de voorwaarden voor betaling 

onder een bankgarantie niet samenlopen met (accessoir zijn aan) de onderliggende verhouding, maar 

uitsluitend bepaald worden door de voorwaarden als omschreven in de bankgarantie. Een borgtocht 

wordt daarentegen wel beheerst door de rechtsverhouding waaruit de verplichting waarvoor borg 

wordt gestaan voortvloeit589. 

Een onvoorwaardelijke bankgarantie komt neer op een verbreking van het juiste evenwicht tussen 

partijen in het voordeel van de begunstigde. De onafhankelijkheid van garanties kan vaak aanleiding 

geven tot misbruik ervan. Daarom wordt de abstractie echter getemperd door de exceptie van bedrog 

(fraud) of manifest willekeurige opvraging om de uitbetaling van de zekerheid te verhinderen590. Hier 

wordt gewoon het beginsel toegepast dat bedrog altijd een grond voor afwijking van de regel is (fraus 

omnia corrumpit). 

Daarenboven kan de emitterende bank weigeren te betalen indien het commercieel contract strijdig 

zou zijn met de openbare orde (de rechtspraak is verdeeld of hiermee de Belgische dan wel  de 

internationale openbare orde wordt bedoeld). Ten laatste kan men excepties afleiden uit de tekst van 

de bankgarantie zelf591. 

Bij de beoordeling van de geldigheid van de afroep dient de garant zich te beperken tot een formele 

controle; hij dient de bewoordingen van de garantie te vergelijken met deze van de afroep zonder zich 

in te laten met de vraag of de vermeldingen van de afroep in overeenstemming zijn met de 

werkelijkheid592. 

                                                            
588 M.E. STORME, Zekerheden‐ en insolventierecht, III, Persoonlijke zekerheden, 2008, 
http://webh01.ua.ac.be/storme/zekerhedenpub.html, 564. 
589 C.W.M. SLEGERS, “Bankgarantie” in M. M. VAN ROSSUM (ed.), Garanties in de rechtspraktijk, Deventer, Kluwer, 
2002, 147. 
590 R.I.V.F. BERTRAMS, Bank guarantees in international trade: the law and practice of independent (First 
demand) guarantees and standby letters of credit in civil law and common law jurisdictions, Den Haag, Kluwer 
law international, 2004, 335 e.v. 
591 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 196 
592 C. CAUFFMAN, “Enige bedenkingen bij de bankgarantie op eerste verzoek” (noot onder Bergen 8 april 2002, 
T.B.B.R. 2004, afl. 6, 334), T.B.B.R. 2004, afl. 6, (341) 342, nr. 5. 
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b. voorwaardelijke of documentaire garantie 

Voor de afroeping van documentaire of voorwaardelijke garanties is overlegging van uitdrukkelijk 

bepaalde documenten vereist. Deze stukken moeten bewijzen dat de contractuele prestaties van de 

opdrachtgever niet of onvolledig werden uitgevoerd (dit is de zogenoemde regel van het 

garantieformalisme). Een dergelijke garantie komt in de buurt van een borgtocht. 

 

Een typisch voorbeeld van een documentaire bankgarantie is het geval van veroordeling van de 

opdrachtgever; zolang de opdrachtgever zelf niet tot betaling veroordeeld is, kan de garantie niet 

worden afgeroepen593. Mogelijke bewijsstukken zijn: rechterlijke of scheidsrechterlijke uitspraken, een 

expertiseverslag enz. 

c. tussensoort: “garanties op eerste gestaafd verzoek” 

Dit zijn garanties die het midden houden tussen beide bovengenoemde soorten (garantie à première 

demande motivée,  simple demand guarantee). De garantie wordt pas ten uitvoer gelegd nadat de 

begunstigde een loutere verklaring (statement) met zijn klachten t.a.v. de opdrachtgever heeft 

overgelegd, met dien verstande evenwel dat de aangifte van de klachten volstaat; rechtvaardiging van 

de klachten hoeft niet594. 

 

Bij dergelijke bankgaranties wordt van de begunstigde immers ook geëist dat hij expliciet verklaart dat 

de opdrachtgever in de onderliggende rechtsverhouding in gebreke is gebleven.  Verschillende 

varianten worden hier gebruikt, gaande van enerzijds een loutere bevestiging van het feit dat er in 

hoofde van de opdrachtgever sprake is van wanprestatie tot anderzijds een gedetailleerde omschrijving 

van alle klachten die de begunstigde in het kader van de onderliggende overeenkomst meent te kunnen 

formuleren595. 

 

Ook bij een beroep op een bankgarantie op eerste gemotiveerd verzoek geldt de regel van het 

garantieformalisme. De garant moet het beroep op de bankgarantie op eerste gemotiveerd verzoek op 

een strikt formele wijze beoordelen. Vragen van de garant naar verdere gegevens over de stand van 

zaken in de onderliggende rechtsverhouding zijn – voor zover ze betrekking hebben op informatie 

                                                            
593 M.E. STORME, Zekerheden‐ en insolventierecht, III, Persoonlijke zekerheden, 2008, 
http://webh01.ua.ac.be/storme/zekerhedenpub.html, 556. 
594 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 11. 
595 D. DE MAREZ, “De beoordeling van het beroep op een bankgarantie op eerste (gemotiveerd) verzoek”, (noot 
onder Brussel 3 november 1999,  A.J.T. 2000‐01, 319),  A.J.T. 2000‐01, (320) 324, nr. 7. 
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waaromtrent niets is voorzien in de voorwaarden die in de garantiebrief zijn opgenomen –   

misplaatst596. 

 

Om voor de hand liggende redenen tracht de exporteur wel altijd een op eerste verzoek opvraagbare 

garantie te bedingen. Zelden stemt hij in met een documentaire garantie. Voor de importeur is de 

garantie die “op met redenen omkleed eerste verzoek” opvraagbaar is een tamelijk aantrekkelijk 

compromis: het “met redenen omkleden” is een onrechtstreeks middel om het onterecht opvragen door 

de begunstigde te voorkomen (die moet dan namelijk “tweemaal nadenken” alvorens hij schriftelijk 

gaat verklaren dat een contract niet of slecht uitgevoerd is)597. 

D. Geldigheidsduur van de bankgarantie 

De garantieverbintenis is in beginsel onherroepelijk (dit is: niet herroepbaar zonder toestemming van 

de begunstigde), dit ongeacht of men oordeelt dat er een overeenkomst is dan wel slechts een 

eenzijdige rechtshandeling van de garantieverstrekker598. De garantieverbintenis kan inhoudelijk een 

bepaalde of een onbepaalde duur hebben.  

 

De garantieverstrekker kan als voorwaarde stellen dat de afroeping van de garantie slechts binnen een 

bepaalde termijn kan geschieden, bijvoorbeeld 30 dagen vanaf het vervallen van een betalingsuitstel 

van de exporteur. Bij afwezigheid van dergelijke voorwaarde kan de begunstigde zijn recht zonder 

beperking in de tijd uitoefenen, tenzij het land van de garantieverlenende bank dwingende rechtsregels 

heeft die de maximale duurtijd van de afroepperiode vaststellen. In sommige landen is de bank zelfs 

gerechtigd om op eigen initiatief de begunstigde uit te betalen vanaf het opeisbaar worden van de 

schuld van zijn cliënt-opdrachtgever. De bank kan dit doen teneinde zijn cliënt de contractuele 

sancties uit het onderliggend contract (schadevergoeding, interesten) te helpen ontlopen599.     

 

De geldigheidsduur van de bankgarantie eindigt op de datum voorzien in de garantiebrief of op de 

datum voorzien door de Uniforme Regels, indien deze van toepassing zijn, onafhankelijk van de 

teruggave van de garantie600. 

 
                                                            
596 D. DE MAREZ, “De beoordeling van het beroep op een bankgarantie op eerste (gemotiveerd) verzoek”, (noot 
onder Brussel 3 november 1999,  A.J.T. 2000‐01, 319),  A.J.T. 2000‐01, (320) 326, nr. 10. 
597 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 11. 
598 M.E. STORME, Zekerheden‐ en insolventierecht, III, Persoonlijke zekerheden, 2008, 
http://webh01.ua.ac.be/storme/zekerhedenpub.html, 560. 
599 WOOD, PH.R., International loans, bonds, guarantees, legal opinions, London, Sweet and Maxwell, 2007, p. 
131, nr. 19‐013. 
600 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 197. 
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In sommige landen is het door de locale wet toegelaten aanspraak te maken op de garantie zelfs na het 

verlopen van de geldigheidsduur ervan indien de begunstigde kan bewijzen dat het voorval die 

aanleiding gaf tot het inroepen van de garantie plaatsvond of zijn oorzaak vond tijdens de 

geldigheidsperiode601. Dergelijke “claim period” kan soms verscheidene jaren duren. In België moet 

de begunstigde in beginsel binnen die termijn aan alle vereisten voldoen, zoals bv. de vereiste 

documenten voorleggen (complying presentation)602. 

 

In sommige gevallen kan de garantie door de begunstigde worden verlengd door middel van het 

zogenoemd extend or pay-verzoek. De garantieverstrekkende bank heeft dus de keuze tussen 

verlenging van de garantie of uitvoering van de garantie (opvraging)603. Indien de garant de garantie 

vervolgens verlengt, is hij aan die verlenging gebonden604. 

E. Standby letter of credit  

Het is historisch zo gegroeid dat Amerikaanse banken niet mochten garant staan voor bedrijven buiten 

de Verenigde Staten. In de plaats daarvan geven de Amerikaanse banken standby letters of credit uit, 

welke meestal onderworpen zijn aan de Uniforme Regels en Usances inzake Documentaire Kredieten 

(ICC).  

Het grote verschil met de bankgarantie is dat de garantiefunctie in de vorm van documentair krediet is 

gegoten. Qua werking zijn standby letters of credit dus sterk vergelijkbaar met bankgaranties; qua 

vorm onderscheiden ze zich doordat het gaat om documentaire accreditieven wat betekent dat hun 

afwikkeling en regelgeving beheerst worden door de praktijken en regels inzake documentaire 

kredieten605. Deze zekerheidstechniek wordt ook in de andere delen van de wereld buiten de 

Verenigde Staten gebruikt omdat ze kunnen beheerd worden door de algemeen bekende Uniforme 

Regels606.    

 

Men kan derhalve de standby letters of credit beschrijven als een garantiebrief uitgegeven door een 

bank ten gunste van een welbepaalde partij waarbij de bank zich verbindt aan laatstgenoemde een 

bepaald bedrag te betalen wanneer de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt. Bij opvraging 

van de garantie dient de begunstigde één of meer documenten voor te leggen ter staving van zijn 
                                                            
601 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 87. 
602 Luik 24 september 1999, T.B.H. 2000, 734 noot J.P. BUYLE en M. DELIERNEUX; Brussel 14 februari 2000, 
R.Not.B. 2000, 403; Brussel 26 april 2002, NjW 2003, 278. 
603 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 25. 
604 Kh. Brussel 21 november 1997, T.B.H. 1998, 850. 
605 F.J.M. DE LY, “Het VN‐Verdrag betreffende bankgaranties en stand‐by letters of credit” in  R. Zwitser (ed.),  
Recht in bedrijf,  Rotterdam, Kluwer, 1997, 123. 
606 A. GRATH, The Handbook of International Trade and Finance, London, Kogan Page, 2008, 70. 
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beroep op de garantie (bv. een wissel getrokken door de begunstigde op de kredietgevende bank 

alsmede een attest van de begunstigde waarin deze aanduidt dat de opdrachtgever zijn verplichtingen 

niet is nagekomen)607. 

De belangrijke documentaire inslag van de standby letter of credit impliceert dat het 

conformiteitsbeginsel, waarbij de bankier de documenten aangeboden ter betaling net als bij het 

gewoon documentair krediet aan de in het krediet vermelde documenten zal toetsen, een veel 

belangrijkere rol speelt dan bij de figuur van de bankgarantie. Tekstuele excepties worden derhalve 

frequenter bij standby letters of credit ingeroepen608.  

Een documentaire garantie geeft de begunstigde exporteur integendeel minder zekerheid dan de 

standby letter of credit609. Als de betalingsgarantie een documentaire grondslag heeft, is het verkieslijk 

gebruik te maken van een standby letter of credit; de laatstgenoemde is ook onderworpen aan de 

lokale wetgeving van één van de partijen en bij de hantering ervan stoot men dan ook soms op 

interpretatieverschillen tussen landen610. 

 

De standby letters of credit kunnen ook een rol van een tegengarantie spelen in een indirect 

garantiemechanisme611. 

F. Toepasselijk recht en internationale wetgeving 

Er bestaat geen twijfel over de principiële vrijheid van de partijen om zelf het recht toepasselijk op 

hun garantieovereenkomst te kiezen, zelfs indien deze keuze voortspruit uit een eenzijdige 

wilsuitdrukking van de garant. De beneficiair van de garantie die een dergelijke garantieverbintenis 

heeft geaccepteerd, wordt geacht ingestemd te hebben met de ipr-clausule612. Bij afwezigheid van de 

expliciete rechtskeuze dient men zich tot de conflictrechtelijke regels te wenden.  

Voordat men het recht toepasselijk op een garantie probeert te bepalen, is het echter noodzakelijk de 

garantie te kwalificeren. Dit kan een moeilijke opdracht zijn, aangezien in de internationale 

handelspraktijk geen precieze bewoordingen en eenduidige terminologie betreffende bankgarantie 

                                                            
607 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 203. 
608 F.J.M. DE LY, “Het VN‐Verdrag betreffende bankgaranties en stand‐by letters of credit” in  R. Zwitser (ed.),  
Recht in bedrijf,  Rotterdam, Kluwer, 1997, (121) 140. 
609 CHENG Ch.‐J. (ed.), Clive M. Schmitthoff's select essays on international trade law, Boston, Brill, 1988, 397. 
610 J.‐P. SMIT, Financiering van de internationale handel en projecten, onuitg. EHSAL Brussel, 45. 
611 BERTRAMS, R.I.V.F., Bank guarantees in international trade: the law and practice of independent (First 
demand) guarantees and standby letters of credit in civil law and common law jurisdictions, Den Haag, Kluwer 
law international, 2004, 19‐20. 
612 F. RIGAUX en M. FALLON, Droit international privé, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 867, nr. 14.126.  
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bestaan613. De rechtsleer is niet unaniem over de vraag volgens welk recht de garantieovereenkomst 

gekwalificeerd moet worden. Verschillende auteurs opteren voor een kwalificatie lege fori614, dan wel 

volgens de lex contractus van de garantieovereenkomst of volgens het recht van de verblijfplaats van 

de garant. De kwalificatie volgens de lex contractus van de garantieovereenkomst kan echter 

aanleiding geven tot problemen, indien er een tegengarantie werd vereist; de lex contractus van de 

garantieovereenkomst kan eveneens verschillen, naargelang de garantieovereenkomst accessoir of 

autonoom is615. 

Wij hebben reeds hoger gezien dat er in een garantieovereenkomst drie tot vier partijen betrokken zijn. 

Hieruit vloeit noodzakelijkerwijze voort dat men drie- of zelfs vierledige rechtsvinding moet uitvoeren 

voor alle bilaterale rechtsrelaties binnen een garantiemechanisme. Ik zal hier enkel het toepasselijk 

rechtsstelsel in de relatie tussen de (tegen)garant en begunstigde bekijken.  

Bij gebrek aan rechtskeuze, speelt de regel van nauwste binding met het rechtsstelsel van de meest 

kenmerkende prestant (artikel 4, §2 EVO)616. Ongeacht of men de bankgarantie kwalificeert als een 

eenzijdige rechtshandeling of als een overeenkomst, het algemeen vermoeden van de karakteristieke 

prestatie wijst steeds naar de vestigingsplaats van de garantiestellende bank617, de zogenoemde lex 

bancae618.  

De Uniforme Regels van de ICC (zie verder) voorzien in artikel 27 ook dat het recht van de 

vestigingsplaats van de garantieverlenende bank van toepassing is. Er kan eveneens tussen partijen 

overeengekomen worden dat het geschil zal worden voorgelegd aan een arbitragerechter die naar 

billijkheid zal oordelen om te vermijden dat één bepaald rechtsstelsel al te zeer de bovenhand zou 

halen (vooral in Angelsaksische landen)619. 

Onder het toepassingsgebied van het lex contractus van de garantieovereenkomst vallen onder meer 

volgende rechtsvragen: het ogenblik waarop de garantie mag worden afgeroepen, de interestlasten 

                                                            
613 H. VAN HOUTTE, The law of international trade, London, Sweet and Maxwell, 2002, p. 303. 
614 N. WATTÉ, “Questions de droit international privé des sûretés” in A.M. STRANART (ed.), Le droit des sûretés, 
Editions du Jeune Barreau Bruxelles, 1992, p. 308, n° 14 e.v.; L. BARNICH, noot onder Brussel, 11 december 1985, 
J.D.I. 1989, 105. 
615 M. LOOYENS, “Toepasselijke wet(ten) bij grensoverschrijdende borgtocht‐ en 
garantieovereenkomsten”, T.B.H. 1996, (867) 869. 
616 F. RIGAUX en M. FALLON, Droit international privé, Bruxelles, Larcier, 2005, p. 867, nr. 14.126. 
617 M. LOOYENS, “Toepasselijke wet(ten) bij grensoverschrijdende borgtocht‐ en 
garantieovereenkomsten”, T.B.H. 1996, (867) 870. 
618 N. HORN en E. WYMEERSCH, Bank‐guarantees, standby letters of credit and performance bonds in international 
trade, Deventer, Kluwer, 1990, 12. 
619 W. CORLUY, Financiering en risicobeheer in de internationale handel: theoretische en praktische handleiding 
voor exporteur en importeur, Deurne, MIM, 1990, 197. 
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wegens laattijdige betaling, de plaats van betaling, nl.  de vraag of de schuld haalbaar of draagbaar is 

enz620. 

In een indirecte garantie ontstaat er een bijkomende contractuele verhouding tussen de garanten 

onderling die onder een eigen rechtsstelsel valt. Voorts is het niet onmogelijk dat er tussen 

begunstigde en tegengarant anderzijds, delictuele aansprakelijkheidsvorderingen ontstaan.   

Traditioneel werd door de rechtsleer aanvaard dat de rechtsrelatie tussen garant en tegengarant, bij 

gebrek aan rechtskeuze, door het recht van het vestigingsland van de tegengarant werd beheerst omdat 

men aannam dat deze laatste de karakteristieke prestatie levert621. Deze opvatting is ook aangenomen 

in de Uniforme Regels van de ICC622. Volgens andere auteurs, die naar een oplossing zochten om een 

splitsing te voorkomen tussen de toepasselijke wetten op de tegengarantie en de eigenlijke garantie, 

zou de tegengarantie moeten worden beheerst door het recht dat de eigenlijke garantie regelt623. 

Inderdaad, het recht van de vestigingsplaats van de tegengarant toepassen op basis van de idee dat 

deze de karakteristieke prestatie levert (cf. art. 4, 2 EVO), berust immers op pure fictie. In de 

interbancaire relaties, waarbij beide partijen uiteindelijk tot eenzelfde betalingsverbintenis gehouden 

zijn, kan immers niet worden vastgesteld wie de karakteristieke prestatie levert (cf. art. 4, 5 EVO)624. 

Er werden enkele pogingen op internationale vlak ondernomen (telkens zonder veel succes) om 

eenvormigheid te scheppen op gebied van bankgarantie en de standby letter of credit. Zo is er de 

UNCITRAL Convention on Independent Guarantees and Standby Letters of Credit van 1995 en in 

werking sinds 2001 in zes staten625. Dit is eerder een codificatie van bestaande  internationale “zelf-

regulering”.  Bij de redactie van de verdragsteksten werd er een poging ondernomen teneinde de 

common law-legistiek en deze van de civil law met elkaar te verzoenen626. België is geen partij van dit 

internationaal verdrag.  

 

Verder zijn er de private codificaties van de Internationale Kamer van Koophandel (ICC), waarnaar 

partijen kunnen verwijzen in hun overeenkomst:  
                                                            
620 G. VAN HECKE en K. LENAERTS,  Internationaal privaatrecht, Gent, Story‐Scientia, 1989, 454‐455. 
621 L. SIMONT en A. BRUYNEEL, “Les opérations de banque: garanties indépendantes”, Bank. Fin., 1989‐9, (509) 
531, nr. 13. 
622 Artikel 27 van de Uniforme Regels. 
623 R.I.V.F.  BERTRAMS, Bank guarantees in international trade: the law and practice of independent (First 
demand) guarantees and standby letters of credit in civil law and common law jurisdictions, Den Haag, Kluwer 
Law International, 1996, 379‐380;  H. VAN HOUTTE, The law of international trade, London, Sweet and 
Maxwell, 2002, p. 305. 
624 M. LOOYENS, “Toepasselijke wet(ten) bij grensoverschrijdende borgtocht‐ en 
garantieovereenkomsten”, T.B.H. 1996, (867) 873. 
625 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/payments/guarantees/guarantees.pdf. 
626 F.J.M. DE LY, “Het VN‐Verdrag betreffende bankgaranties en stand‐by letters of credit” in  R. Zwitser (ed.),  
Recht in bedrijf,  Rotterdam, Kluwer, 1997, 137. 
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- op 20 juni 1978 werden Uniforme Regels met betrekking tot de contractuele garanties627 

uitgevaardigd.  

- op 1 januari 1998 is de International Standby Practices (ISP 1998), in werking getreden. 

De Wereldbank heeft de Guidelines for Procurement under World Bank Loans and IDA credits628 

uitgevaardigd (laatst gewijzigd in 2004). In projecten, die door de Wereldbank of IDA worden 

gefinancierd, de kredietbegunstigde is verplicht in de garanties te voorzien zoals door de Richtlijnen is 

voorgeschreven629. 

De garantieovereenkomst is, in tegenstelling tot de klassieke borgtochtovereenkomst, vaak niet zo 

uitvoerig geregeld in nationale wetgevingen, waardoor er ruimte ontstaat voor meer transnationale 

uniformiteit630. 

                                                            
627 http://www.iccwbo.org/policy/banking/.   
628 http://siteresources.worldbank.org/INTPROCUREMENT/Resources/Procurement‐May‐2004.pdf.  
629 N. HORN en E. WYMEERSCH, Bank‐guarantees, standby letters of credit and performance bonds in international 
trade, Deventer, Kluwer, 1990, 11‐12. 
630 M. LOOYENS, “Toepasselijke wet(ten) bij grensoverschrijdende borgtocht‐ en 
garantieovereenkomsten”, T.B.H. 1996, (867) 871. 
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BESLUIT 

 

In deze Masterproef heb ik getracht de commerciële risico’s van de exporteur inherent aan bepaalde 

financieringstechnieken op lange en middellange termijn vanuit juridisch oogpunt te analyseren. 

Daarenboven heb ik enkele courante beschermingstechnieken behandeld die de exporteur in een 

handelsrelatie ten goede kunnen komen. Het doel van deze analyse is dan ook het bepalen van de 

techniek of combinatie van technieken die de exporteur de hoogste graad van veiligheid kan bieden. 

De keuze voor een bepaalde financieringstechniek is afhankelijk van verschillende factoren zoals de 

relatie tussen koper en verkoper (het vertrouwen tussen de handelspartijen neemt immers af op 

middenlange termijn), de aard en de omvang van een handelstransactie, de gebruiken binnen de sector, 

de politieke en economische stabiliteit van het land van importeur enz.  

Leverancierskrediet komt neer op een krediet dat de exporteur verkrijgt bij een Belgische bank met het 

oog op de mobilisering van de vordering op de importeur en waarvoor hij hetzij als trekker, hetzij als 

endossant borg blijft staan. Het commercieel risico voor de exporteur ligt hoger dan in het kader van  

andere financieringstechnieken. Indien de koper in het kader van leverancierskrediet in gebreke blijft, 

zal de financierende bank een verhaal uitoefenen op de exporteur in zijn hoedanigheid van trekker van 

de wisselbrieven. Ingevolge het regresrecht blijft de exporteur aansprakelijk voor de niet-betaling door 

de importeur op de vervaldagen en kunnen de herfinancierende instellingen op deze vervaldagen de 

niet-betaalde bedragen onmiddellijk van de exporteur opeisen. Wanneer de wisselvordering verjaard 

of nietig is, kan de bankier zich steeds tegen de medecontractant keren om terugbetaling te vorderen 

van een bedrag gelijk aan dat van de wisselbrieven, en zulks op grond van het discontocontract. De 

exporteur beschikt op zijn beurt over een dubbel verhaal op de importeur. Niets belet de schuldeiser 

beide vorderingen (wisselrechtelijk en buitenwisselrechtelijk) tegelijkertijd in te stellen. 

In het kader van koperskrediet wordt er juridisch een onderscheid gemaakt tussen het commercieel 

contract, dat de betalingsmodalilteiten bepaalt, en de kredietovereenkomst tussen de Belgische bankier 

en de vreemde importeur. Het contract tussen de handelspartijen bestaat derhalve volledig los van de 

financieringsovereenkomst. De kredietovereenkomst komt tot stand tussen de exportbankier en de 

koper. Het is dus niet langer de exporteur die een rol van kredietnemer speelt. De exporteur blijft 

echter niet volledig afzijdig: de link tussen  de kredietverstrekkende bank en de exporteur wordt 

namelijk nooit volledig verbroken omdat ze hun relatie in een aparte overeenkomst (verhaalbrief) 

regelen. Hier bezit de bank geen wisselrechtelijk verhaal op de exporteur, wat op zich in de praktijk 

geen voordeel met zich meebrengt: de regresbrief is immers ook een abstracte verbintenis t.o.v. het 

handelscontract. 
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Een van de oplossingen voor de exporteur zowel binnen leverancierskrediet als binnen koperskrediet 

is een kredietverzekering bij Delcredere aangaan. Het bedrag waarvoor men zich kan verzekeren is 

immers beperkt. De exporteur moet het resterend risico zelf dragen.  Bij koperskrediet is het de 

exporteur nochtans toegestaan aan zijn bank te vragen het volledig niet-gedekte percentage op zich te 

nemen. De mogelijkheid voor de exporteur om zijn commercieel risico aldus voor 100% af te 

wentelen, maakt een belangrijk voordeel uit ten aanzien van financiering d.m.v. leverancierskrediet 

waarbij de exporteur deze mogelijkheid niet heeft. 

 

De financiering d.m.v. forfaiting biedt de exporteur nog betere bescherming. Indien de forfaiting 

d.m.v. wissels wordt verwezenlijkt, wordt het regresrecht van de forfaiter in de hoedanigheid van de 

eerste nemer van de wissels uitgesloten d.m.v. een bevrijdingsbeding. De insolventierisicodekking 

vloeit derhalve voort uit het feit dat de disconterende instelling afstand doet van zijn recht op 

wisselrechtelijk verhaal op de exporteur. Een niet te onderschatten nadeel is dat in de Staten die de 

Conventie van Genève van 1930 inhoudende de eenvormige wet op de wisselbrieven en het 

orderbriefje hebben geratificeerd het bevrijdingsbeding tegen de derde houder, die de wisselbrief te 

goeder trouw verkregen heeft, vervalt. Dit zou de forfaitingstransactie uiteraard uithollen. Om die 

reden zal de forfaiter een belofte aangaan  de wisselbrieven niet over te dragen aan derden. Een 

evident gevolg hiervan is dat de forfaiter in de onmogelijkheid zal verkeren de wisselbrieven op de 

markt te herfinancieren, wat de kostprijs van de financiering voor de exporteur enorm zal doen 

toenemen. 

 

Forfaiting kan in een beperkt aantal situaties betrekking hebben op facturen. Deze 

financieringstechniek zal doorgaans enkel verleend worden aan gereputeerde kopers en het risico op 

een geschil over de levering dient ook miniem te zijn. De juridische grondslag van de forfaiting van 

facturen is de gemeenrechtelijke overdracht van schuldvordering. De dekking van het commercieel 

risico is eveneens gesteund op de cessie van schuldvordering: krachtens artikel 1693 B.W. moet de 

cedent-exporteur niet meer instaan voor het bestaan van de vordering ten tijde van de overdracht en op 

grond van artikel 1694 B.W. moet de cedent niet meer instaan voor de solvabiliteit van de debiteur, 

tenzij hij zich daartoe heeft verbonden. De banken geven de voorkeur aan forfaiting van wissels omdat 

dit vanuit juridisch oogpunt betere garanties biedt.   

Men kan hieruit concluderen dat hoewel forfaiting juridisch gezien een veilige financieringstechniek 

is, het voor de exporteur echter financieel minder voordelig zal zijn, wat zijn concurrentiepositie op de 

markt kan verzwakken. 

In dat licht blijkt een mogelijke oplossing voor de exporteur toch te opteren voor het 

leverancierskrediet of koperskrediet, maar daarbij bijkomende zekerheidstechnieken aan te wenden 
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teneinde het commercieel risico op te vangen. Een andere reden waarom waarborgmechanismen voor 

de verkoper van exportgoederen van groot belang kunnen zijn, is dat hij van de bank betere 

financieringsvoorwaarden kan bekomen ingeval hij over voldoende pressiemiddelen beschikt om de 

betaling vanwege de koper af te dwingen en dit onafhankelijk van de gekozen financieringstechniek. 

Deze mechanismen verhogen de duurzame solvabiliteit van de exporteur, wat voor zijn bank een 

onontbeerlijk voorwaarde voor financiering uitmaakt.   

In mijn werk heb ik verschillende waarborgtechnieken, die door de handelspartijen courant worden 

gebruikt, geanalyseerd. Deze technieken hebben allemaal een verschillende rechtsaard 

(zakenrechtelijk, verbintenisrechtelijk, wisselrechtelijk) en kunnen in bepaalde gevallen een 

aangepaste bescherming bieden.  Zo kan men een kredietverzekering aangaan, de wissels door een 

betrouwbare bank van het land van de importeur laten avaleren, een bankgarantie bekomen van de 

bank van de importeur enz. 

Een keuze van een waarborgtechniek hangt grotendeels af van de mogelijkheden die het rechtsstelsel 

van het land van de koper biedt.  Zo is het aval enkel passend voor landen die Conventie van Genéve 

inhoudende een eenvormige wet op de wisselbrieven hebben geratificeerd. Men dient derhalve veel 

aandacht te schenken aan IPR-problematiek bij het opzetten van een financieringstechniek en het 

voorzien van accessoire zekerheden. Het recht, toepasselijk op de rechtsrelatie tussen de 

handelspartijen, kan bovendien automatisch een aantal remedies ter beschikking van de onbetaalde 

verkoper stellen. De partijen kunnen in hun handelscontract voor Belgisch recht kiezen; indien ze geen 

uitdrukkelijk keuze hebben gemaakt, wijzen de IPR-regels in de meeste gevallen de wet van de 

verkoper aan als de toepasselijk recht. Daarom kan de Belgische exporteur dikwijls van rechtswege 

aanspraak maken op bepaalde beschermingsmiddelen voorzien in het Belgisch recht.  

De financiële crisis van de afgelopen jaren heeft belangrijke repercussies gehad zowel op de Belgische 

export als op de exportfinanciering.  

Aan de ene kant heeft de crisis een sterke daling van de Belgische export als gevolg gehad631. Dit 

impliceert dat Belgische exporteurs van uitrustingsgoederen competitiever moeten worden en dit o.a. 

op vlak van betalingsuitstellen toegestaan aan hun buitenlandse kopers.  

Aan de andere kant heeft de financiële crisis liquiditeitenschaarste teweeggebracht met als gevolg de 

verhoging van financieringskosten. Terwijl er vroeger een overaanbod aan financiering was, staan de 

financieringsinstellingen momenteel echter in een sterkere positie t.o.v. de kredietaanvragers wat het 

bekomen van gunstige kredietvoorwaarden bemoeilijkt.  
                                                            
631 http://www.express.be/business/nl/economy/sterke‐daling‐belgische‐import‐en‐export/105819.htm. 
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De belangrijkste consequentie, tot slot, is m.i. het gebrek aan vertrouwen in de zakenwereld. Dit leidt 

doorgaans tot een situatie waarin de exporteurs en de financiers meer en hardere zekerheden van de 

importeurs eisen. Deze zekerheden zullen voortaan – althans in de eerstkomende periode – niet langer 

een loutere formaliteit zijn, maar zullen het belangrijkste deel van de overeenkomsten uitmaken. 
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