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TITEL I : ALGEMENE BEPALINGEN 

 
1. Toepassingsgebied 
 
1.1. Onderhavig Reglement Publieke en Sociale sector (het 

“Reglement”) is van toepassing op het geheel van de 
zakenrelaties ontstaan in het kader van alle kredieten en 
(globale) kredietopeningen (hierna: “Krediet(en)”) toegekend 
door Belfius Bank NV met maatschappelijke zetel te 1000 
Brussel, Pachecolaan 44, RPR Brussel BTW BE 
0403.201.185, FSMA nr. 19649 A, haar eventuele 
rechtsopvolgers inbegrepen, (hierna de “Bank”), aan de 
rechtspersonen en aan de feitelijke verenigingen (hierna de 
“Kredietnemer”), en dit behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke 
afwijkingen in de offerte of in de bijzondere 
kredietovereenkomsten (hierna de “Overeenkomst”). De 
bepalingen van de Overeenkomst gaan desgevallend steeds 
voor op de bepalingen van de offerte. 

 
1.2. Dit Reglement is eveneens van toepassing op de betrekkingen 

tussen de Bank en de natuurlijke en/of rechtspersonen (hierna 
de “Waarborgsteller”) die een persoonlijke of zakelijke 
zekerheid hebben gesteld en/of enige verbintenis aangegaan 
hebben tegenover de Bank in het kader van een Krediet, 
(hierna de “Waarborgen”). 

 
1.3. De uitdrukkingen “Kredietnemer” en “Waarborgsteller” dekken 

zowel het geval waar er maar één kredietnemer of 
waarborgsteller is als het geval waar er meerdere 
kredietnemers of waarborgstellers zijn. In deze laatste 
hypothese dekken deze uitdrukkingen elke kredietnemer of 
waarborgsteller afzonderlijk. 

 
1.4. De bepalingen van het op de Kredietnemer van toepassing 

zijnde Algemeen Reglement der Verrichtingen zijn eveneens 
van toepassing voor zover ze niet onverenigbaar zijn met de 
bepalingen van onderhavig Reglement. 

 
1.5. Indien een clausule van dit Reglement of van enige andere 

overeenkomst tussen partijen zou nietig zijn, wordt alleen deze 
clausule als ongeschreven beschouwd en blijven alle andere 
clausules onveranderd van kracht. 

 
1.6. Indien de Bank haar rechten niet, gedeeltelijk of laattijdig 

uitoefent, betekent dit geenszins dat ze afstand doet van deze 
rechten, die ze in elk geval en op elk ogenblik kan blijven 
uitoefenen. 

 
1.7. De bijzondere bepalingen eigen aan elke kredietvorm, vermeld 

in Titel II van dit Reglement, die afwijken van de algemene 
bepalingen van Titel I van dit Reglement, hebben voorrang op 
deze laatsten. 

 
2. Totstandkoming en terbeschikkingstelling van het Krediet 

 
2.1. De schriftelijke bevestiging van het Krediet door de Bank geldt 

slechts als aanbod. Tenzij anders aangegeven door de Bank, 
vervalt dit aanbod automatisch indien het rechtsgeldig akkoord 
van de Kredietnemer niet in het bezit is van de Bank uiterlijk 
één maand na de datum van opmaak van dit aanbod of indien 
de gevraagde Waarborgen niet rechtsgeldig werden gevestigd 
binnen de drie maanden na die datum. 

 
2.2. Het Krediet komt tot stand op datum van de rechtsgeldige 

ondertekening van de offerte door de Kredietnemer, of 
ondertekening van de Overeenkomst door alle partijen met 
een afzonderlijk belang. Indien geen datum van ondertekening 
vermeld wordt door de Kredietnemer, komt het Krediet tot 
stand op datum van ondertekening door de Bank van hetzij de 
offerte, hetzij de Overeenkomst (naargelang het geval). 

 

 
 
 
 
 
2.3. Het Krediet staat slechts ter beschikking van de Kredietnemer 

nadat alle relevante documenten rechtsgeldig ondertekend zijn 
en alle Waarborgen geldig en correct zijn gevestigd, conform 
de voorwaarden en modaliteiten van de offerte of de 
Overeenkomst.  

 
2.4. Indien de Bank de Kredietnemer over het Krediet geheel of 

gedeeltelijk laat beschikken terwijl er aan de in het voorgaande 
lid vermelde voorwaarden niet is voldaan, dan dient dit 
beschouwd te worden als een louter gedogen dat op zichzelf 
tijdelijk en uitzonderlijk is. De Kredietnemer kan hieruit nooit 
een recht op kredietfaciliteiten laten gelden tegenover de 
Bank. De Bank kan, te allen tijde en zonder enige 
verantwoording, elke andere kredietverrichting weigeren en/of 
de onmiddellijke aanzuivering van alle of een deel van de 
lopende kredietverbintenissen eisen. 

 
3. Aanwending 
 
Het Krediet mag enkel aangewend worden overeenkomstig de 
voorwaarden en aanwendingsmodaliteiten die door de Bank en de 
Kredietnemer samen bepaald werden.  
 
4. Schuldvergelijking   
 
Zonder dat de Kredietnemer en de Waarborgsteller zich hierop ooit 
kunnen beroepen, machtigen ze de Bank uitdrukkelijk en 
onherroepelijk om in alle gevallen waarin een bedrag opeisbaar is 
geworden krachtens het Krediet, alle boekhoudkundige verrichtingen 
uit te voeren die nodig zijn om schuldvergelijking toe te passen 
tussen enerzijds de opeisbare sommen en anderzijds de creditsaldi 
van alle rekeningen en andere deposito’s waarvan ze, alleen of 
samen met anderen, bij de Bank titularis zijn. 
 
5. Hoofdelijkheid en ondeelbaarheid 
 
5.1. Tenzij anders aangegeven door de Bank, aanvaarden alle 

Kredietnemers en de Waarborgstellers die een persoonlijke 
zekerheid verschaffen, voor zichzelf en voor hun 
rechtsverkrijgers en rechtsopvolgers, de toepassing van de 
actieve en passieve hoofdelijkheid evenals de ondeelbaarheid. 

 
5.2  De Bank kan bovendien, zonder enig voorbehoud, de betaling 

van het bedrag van zijn schuldvordering in hoofdsom, 
interesten, kosten en bijhorigheden van elk van hen opeisen, 
ongeacht in hoofde van welke Kredietnemer(s) ze is ontstaan. 

 
5.3. De Bank kan, met uitwerking ten opzichte van alle 

Kredietnemers, het Krediet onmiddellijk beëindigen of het 
gebruik ervan opschorten, wanneer één van hen zich bevindt in 
één van de gevallen vermeld in artikel 13. 

 
5.4. In afwijking van de artikelen 1210 en 1285 van het Burgerlijk 

wetboek, leidt de schuldsplitsing of de kwijtschelding of het 
ontslag, bij overeenkomst gedaan ten voordele van één van de 
Kredietnemers, niet tot de bevrijding van de overigen, die 
gehouden blijven ten aanzien van de Bank voor het geheel van 
de verschuldigde sommen. Eveneens, in afwijking van artikel 
1287 van het Burgerlijk Wetboek, bevrijdt de kwijtschelding of 
het ontslag van de Kredietnemer de persoonlijke 
Waarborgstellers niet. 
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6. Betalingen 
 
6.1. Het Krediet wordt steeds gelinkt aan één (of meerdere) 

zichtrekening(en), centralisatierekening(en) genoemd, waarop 
alle verrichtingen met betrekking tot het Krediet geboekt 
worden. Bijgevolg zullen alle verschuldigde bedragen met 
inbegrip van commissies, provisies, kosten, interesten, 
vergoedingen en andere bijhorigheden die de Kredietnemer 
verschuldigd is in het kader van het Krediet, van rechtswege 
gedebiteerd worden van de centralisatierekening(en). De 
Kredietnemer staat ervoor in dat er voldoende tegoeden 
beschikbaar zijn op deze rekening(en), onder andere op elke 
vervaldag, opdat alle in het kader van het Krediet 
verschuldigde sommen betaald kunnen worden, wetende dat 
deze betaling zal gebeuren, vrij van alle belastingen, taksen of 
afhoudingen van gelijk welke aard, geïnd of nog te innen. In 
voorkomend geval is het aan de Kredietnemer om zonder 
uitstel het debetsaldo op de centralisatierekening(en) aan te 
zuiveren. 
  

6.2. De Kredietnemer en de Waarborgsteller verzaken uitdrukkelijk 
aan de toepassing van artikelen 1253, 1908 en 2031 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

 
7. Overschrijdingen 
 
7.1. Alle opnames worden op het Krediet aangerekend. Deze 

opnames die door één of meerdere van de Kredietnemers 
onder elke overeengekomen gebruiksvorm gebeuren, mogen 
het voor deze gebruiksvorm vastgelegde maximumbedrag en 
de daarvoor overeengekomen duur niet overschrijden. 

 
7.2. Overschrijdingen die door de Bank zouden worden 

getolereerd, zijn uit hun aard tijdelijk, uitzonderlijk en niet 
hernieuwbaar. Ze doen in hoofde van de Kredietnemer geen 
enkel recht ontstaan.  

 
7.3. Indien een overschrijding ontstaat, dan dient deze onmiddellijk 

te worden aangezuiverd en kan de Bank elke verdere door de 
Kredietnemer gevraagde verrichting weigeren. 

 
7.4. De Bank heeft het recht om, zonder verwittiging, op het bedrag 

van de overschrijdingen de interestvoet aan te rekenen die 
van toepassing is op een ongeoorloofd debet op zichtrekening, 
ongeacht de oorzaak van het ongeoorloofd debet. Deze 
interest, van dag tot dag berekend en na verloop van de 
termijn gedebiteerd van de centralisatierekening(en), evenals 
de forfaitaire administratieve kosten volgens het door de bank 
vastgestelde tarief, worden aangerekend vanaf de dag van het 
ontstaan van de overschrijding tot de dag van haar volledige 
aanzuivering. Interesten voor ongeoorloofd debet worden in 
principe per trimester en per vervallen termijn geboekt.  

 
8. Gewijzigde omstandigheden 
 
8.1. De Bank kan alle kosten, lasten en minderopbrengsten 

verhalen op de Kredietnemer en de Waarborgsteller indien het 
gaat om een verhoging van kosten en lasten te wijten aan de 
inwerkingtreding van nieuwe wetgeving of reglementering (incl. 
verplichtingen i.v.m. eigen vermogen van banken, monetaire 
reserves, kredietbeperkingen …) of aan de wijziging in de 
draagwijdte, toepassing of interpretatie van de bestaande 
wetgeving of reglementering of aan de communicatie aan de 
Bank van een nieuwe aanbeveling, instructie of aanvraag door 
een externe autoriteit, zelfs indien deze niet verplicht is, maar 
wanneer het conform de bankpraktijk is om deze na te leven. 

 
8.2. In deze gevallen mag de Bank van rechtswege de 

voorwaarden en de modaliteiten van het krediet wijzigen. Ze 
brengt de Kredietnemer op de hoogte van de gewijzigde 
omstandigheden, van de nieuwe voorwaarden en modaliteiten 
van het Krediet en van de datum van inwerkingtreding. 

 
 
 
8.3. De Kredietnemer verwittigt de Bank per aangetekende brief 

indien hij, naar aanleiding van bovenvermelde kennisgave 
door de Bank, zijn Krediet vervroegd wenst terug te betalen. In 
dit geval betaalt de Kredietnemer naast het openstaande saldo 
in kapitaal, interesten en elke andere verschuldigde 
vergoeding eveneens de desbetreffende minderopbrengsten of 
kosten, te wijten aan de bovenvermelde gewijzigde 
omstandigheden, en dit vanaf de inwerkingtreding van de 
maatregel tot aan de volledige terugbetaling van het Krediet. 

 
9. Duur 
 
9.1. Wanneer de termijn van een bepaalde kredietvorm verstreken 

is en niets is overeengekomen over de verlenging of de 
wijziging van deze kredietvorm, is geen enkel gebruik van 
deze kredietvorm toegestaan. Indien de Kredietnemer beschikt 
over een globale kredietopening, blijft deze bestaan en blijft 
gewaarborgd door de voorheen overeengekomen Waarborgen 
ongeacht of alle kredietvormen binnen deze kredietopening 
een einde hebben genomen. 

 
9.2. Elke partij kan, zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van 

artikel 13, steeds met een aangetekende brief een einde 
stellen aan het krediet mits een vooropzeg van minstens 30 
kalenderdagen die ingaat op de datum van verzending van 

deze aangetekende brief. 
Tijdens de periode van de vooropzeg van 30 kalenderdagen 
mag de Kredietnemer het Krediet slechts gebruiken tot het 
bedrag van het/de benutte gedeelte(s) op datum van de 
vooropzeg, behoudens de voorafgaande uitdrukkelijke en 
schriftelijke toestemming van de Bank.  

 
10. Interesten, kosten, provisies en commissies 
 
10.1. Alle voorschotten die door de Bank worden verstrekt en alle 

bedragen die aan de Bank verschuldigd zijn, brengen interest 
op in het voordeel van de Bank. De interest wordt volgens de 
gewoontes en de gebruiken berekend op basis van het 
exacte aantal dagen van de lopende periode gedeeld door 
360 voor Kredieten met een kortetermijn referentie-intrestvoet 
en op basis van 30 dagen per maand gedeeld door 360 voor 
Kredieten met een langetermijn referentie-intrestvoet. Deze 

interest is betaalbaar op vervaldag, wordt gedebiteerd van de 

centralisatierekening(en) op de in de offerte of de 
Overeenkomst voorziene datums en wordt, in voorkomend 
geval, gekapitaliseerd volgens de gewoontes en gebruiken. 
Dezelfde principes zijn van toepassing op de niet-forfaitaire 
commissies. 

 
10.2. Op kortetermijnkredietlijnen, bruikbaar onder de vorm van een 

of meerdere Kredieten zoals een kaskrediet, kasfaciliteit, 
voorschot op rekening, een straight loan of 
vastetermijnkrediet, of een waarborgkrediet, kan er periodiek 
een commissie op de lijn en een commissie voor niet 
gebruikmaking (reserveringscommissie) aangerekend 
worden. Per begonnen periode worden de commissies, 
behoudens afwijkende bepalingen, per trimester en na 
vervallen termijn geboekt. Deze worden van rechtswege 
gedebiteerd van de centralisatierekening(en). 

 
a) De commissie op de lijn wordt berekend op het hoogste 

debetsaldo in de loop van de periode en minstens op het 
bedrag van de toegestane lijn. 
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b) Een reserveringscommissie wordt van dag tot dag 

berekend op alle niet-opgenomen bedragen van de ter 
beschikking gestelde Kredieten. Ze wordt ten laatste 
geboekt op de eerste vervaldag van de interesten of, 
indien noodzakelijk, op ieder ander ogenblik. Ze wordt van 
rechtswege gedebiteerd van de centralisatierekening(en). 
De reserveringscommissie wordt pro rata temporis 
berekend op de onbenutte bedragen van de kredietlijn. 

 
10.3. Een verwijlinterest kan van rechtswege door de Bank geboekt 

worden bij gebreke aan betaling op vervaldag. Deze interest 
wordt berekend aan de conventionele interestvoet of, bij 
gebreke daaraan, aan de wettelijke interestvoet. 

 
10.4. Alle lasten, kosten, afhoudingen, taksen en belastingen van 

welke aard ook of onder welke naam ook gevestigd, alle 
uitgaven gedaan of te doen door de Bank om haar rechten te 
behouden of uit te oefenen, zijn ten laste van de 
Kredietnemer, zoals de vestiging of het behoud van de 
Waarborgen, de opvolging en het beheer van de Kredieten en 
elke eventuele gedwongen tenuitvoerlegging. De Bank heeft 
het recht de centralisatierekening(en) van de Kredietnemer 
voor deze sommen te debiteren. 

 
10.5. Bij gebrek aan een reactie van de Kredietnemer binnen een 

termijn van 30 dagen naar aanleiding van een bericht van 
boeking van interesten, kosten, voorzieningen en/of 
commissies die volgens hem niet overeenstemmen met de 
Overeenkomst, wordt hij verondersteld afstand te doen van 
elk verhaal uit hoofde van deze en de toegepaste 
voorwaarden te aanvaarden. 

 
10.6. In het geval dat een verstoring van de markt (zijnde de 

wijziging, de verdwijning, de onbeschikbaarheid of de 
onbepaalbaarheid van een referentie-interestvoet of referte-
index waarnaar de Overeenkomst verwijst) zich voordoet 
tijdens een interestperiode verbonden aan een kredietvorm : 

 
a) zal de nieuwe referentie-interestvoet of referte-index 

deze zijn die de oude vervangt of die hem het dichtst 
benadert; 

b) zal, in het geval dat er geen nieuwe referentie-
interestvoet of referte-index bestaat, de toepasselijke 
interestvoet voor de kredietvormen met variabele 
interestvoet aangetast door de verstoring, gelijk zijn aan 
de som van :  
-  de van toepassing zijnde marge,  
- de procentuele interestvoet op jaarbasis die 

overeenstemt met de kost voor de Bank om de ter 
beschikking gestelde voorschotten te financieren op 
elke wijze die ze redelijkerwijs selecteert, 

en dit, tot nader bericht door de Bank van het einde van 
de verstoring. 

 
10.7. Dezelfde berekening als deze vermeld in artikel 10.6.b) zal 

toegepast worden, indien de Bank op datum van de bepaling 
van de periodieke interestvoet, zoals hiervoor vermeld, 
vaststelt dat op de betrokken interbancaire markt de 
financieringskost waarop ze zich baseert, hoger zou zijn dan 
de referentie-interestvoet of referte-index waarnaar de 
Overeenkomst verwijst. 

 
10.8. In de in artikel 10.6 en 10.7 bedoelde hypotheses, zal de 

nieuwe referentie-interestvoet of referte-index zo vlug 
mogelijk aan de Kredietnemer meegedeeld worden en dit ten 
laatste op de datum van de opeisbaarheid van de interesten 
verschuldigd voor de eerste interestperiode getroffen door 
deze verstoring. Ten gevolge van de mededeling van de 
nieuwe referentie-interestvoet of referte-index heeft de 
Kredietnemer het recht om over te gaan tot volledige 
vervroegde terugbetaling van de betrokken kredietvorm en  

 
dat overeenkomstig de bijzondere modaliteiten die van 
toepassing zijn op deze kredietvorm. 

 
11. Overdracht door de Kredietnemer 
 
11.1. Mits het voorafgaand schriftelijk en uitdrukkelijk akkoord van 

de Bank, kan de Kredietnemer zijn rechten en plichten die 
voortspruiten uit het krediet aan derden overdragen of tot 
derden uitbreiden. 

 
11.2. Bij toepassing van artikel 1278 van het Burgerlijk Wetboek 

behoudt de Bank zich in dat geval de gevestigde voorrechten 
en hypotheken uitdrukkelijk voor tot waarborg van alle 
bestaande en toekomstige verplichtingen die voortvloeien uit 
het Krediet die aan derden overgedragen of tot derden 
uitgebreid werden. 
 

 

11.3. Bovenstaande bepalingen zijn ook van toepassing wanneer 
een Kredietnemer de rechten en verplichtingen die uit het 
Krediet voortvloeien, overdraagt aan de rechtspersoon waarin 
hij de totaliteit of een deel van zijn vermogen inbrengt, met 
name in het kader van een fusie door opslorping of oprichting 
van een nieuwe rechtspersoon of in geval van inbreng van een 
algeheelheid van goederen of van een bedrijfstak. 

 
11.4. In geval van splitsing van een kredietnemende rechtspersoon 

wordt het Krediet van rechtswege voortgezet enerzijds door de 
rechtspersonen aan welke het Krediet of de daaruit 
voortvloeiende schulden werd(en) toegekend volgens de 
splitsingsakte, en anderzijds door de eventuele overige 
Kredietnemers. De kredietnemende rechtspersonen aan welke 
het Krediet niet werd toegewezen, blijven in elk geval 
hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot de verbintenissen 
voortvloeiende uit het krediet en dit zolang ze niet uitdrukkelijk 
bevrijd zijn door de Bank. 

 
12. Overdracht of inpandgeving door de Bank 
 
12.1. De Bank mag te allen tijde en zonder gehouden te zijn de 

Kredietnemer hiervan in kennis te stellen, het geheel of een 
deel van de rechten voortvloeiende uit het Krediet of uit de 
kredietopening overdragen of in pand geven.  

 
12.2. Vanaf het moment van de overdracht of de inpandgeving 

(eveneens indien er nog geen kennisgeving van of erkenning 
door de gecedeerde Kredietnemer van de overdracht of de 
inpandgeving heeft plaatsgehad) zijn de regels in verband met 
de eenheid van rekening niet van toepassing op de 
overgedragen rechten. 

 
12.3. De Kredietnemer en de Waarborgsteller aanvaarden dat ze 

vanaf de overdracht of de inpandgeving (eveneens indien er 
nog geen kennisgeving van of erkenning door de gecedeerde 
Kredietnemer van de overdracht of de inpandgeving heeft 
plaatsgehad) in geen geval verweermiddelen, met inbegrip 
van schuldvergelijking, die ontstaan zijn na de overdracht of 
inpandgeving van deze bepaalde rechten, kunnen inroepen 
tegenover de overnemer of pandnemer. Ze aanvaarden 
eveneens tussen te komen, indien noodzakelijk, opdat de 
overdracht of inpandgeving door de Bank tot een goed einde 
kan gebracht worden. 

 
12.4. Ten gevolge van de overdracht of inpandgeving geniet de 

overnemer of pandnemer, ten beloop van de overgedragen of 
in pand gegeven rechten, van alle aanhorigheden zoals 
voorrechten, persoonlijke en zakelijke zekerheden die het 
krediet of de kredietopening waarborgen. Bovendien heeft de 
overnemer of pandnemer, na de kennisgeving of de erkenning 
van de overdracht of inpandgeving, het recht om rechtstreeks 
aan de Kredietnemer de betaling te vragen van de  
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overgedragen of in pand gegeven rechten op een door hem 
aangeduid rekeningnummer. 

 
13. Opzegging of schorsing 
 
13.1. De Bank heeft steeds het recht om zonder opzeggingstermijn 

een krediet, één van de kredietvormen of de kredietopening 
onmiddellijk te beëindigen of, geheel of gedeeltelijk, te 
schorsen en de onmiddellijke terugbetaling te eisen van al 
haar schuldvorderingen. De opzegging of schorsing gebeurt 
schriftelijk met een ontvangstbewijs (per aangetekende 
zending, e-mail …) en dit met onmiddellijke uitwerking, 
zonder ingebrekestelling of enige andere formaliteit : 

 
a) In geval van een onjuiste of onvolledige verklaring 

door de Kredietnemer of de Waarborgsteller; 
b) Wanneer de Kredietnemer of de Waarborgsteller om 

het even welke wettelijke of contractuele verplichting 
die ze hebben tegenover de Bank of tegenover derden 
niet naleven; 

c) In geval van kennelijk onvermogen van de 
Kredietnemer, in geval van staking van betalingen, in 
geval eender welk van hun goederen of waarden het 
voorwerp wordt of dreigt te worden van een 
inbeslagname of terugvordering, in geval van 
stopzetting of wijziging van hun activiteit;  

d) Bij niet-stipte betaling van bevoorrechte schuldeisers, 
zoals de fiscus, de RSZ en de werknemers; 

e) Wanneer de Kredietnemer een rechtspersoon is : 
 

e.1) In geval van wijziging van rechtspersoonsvorm of 
maatschappelijk doel, in geval een vordering tot 
nietigverklaring of tot ontbinding wordt ingesteld, in 
geval van ontbinding, in vereffeningstelling, fusie, 
opslorping en splitsing, in geval van inbreng van een 
bedrijfstak in een andere vennootschap of 
rechtspersoon, in geval van kapitaalsvermindering of 
uitkering van reserves, in geval de rechtspersoon om 
welke reden dan ook onbestuurbaar wordt,; 

e.2) Wanneer de financiële situatie van de Kredietnemer 
verslechtert op een manier die de notoriëteit of de 
terugbetalingscapaciteit van de Kredietnemer 
beïnvloedt: 

e.3) Wanneer er een wijziging komt in het bestuur van de 
rechtspersoon of wanneer één van de in het bedrijf 
actieve of hoofdelijk aansprakelijke vennoten of leden 
of één van de meerderheidsaandeelhouders zich 
terugtrekt of overlijdt; 

e.4) In geval van opzegging van een Krediet van een 
rechtspersoon die deel uitmaakt van de groep waartoe 
de Kredietnemer behoort. 

 
f) Wanneer een Waarborgsteller zich bevindt in één van 

de gevallen hierboven vermeld, wanneer hij failliet 
werd verklaard of een verzoek tot gerechtelijke 
reorganisatie indiende of te kennen geeft zijn 
verbintenis te willen intrekken; 

g) Wanneer feiten of omstandigheden zich zouden 
voordoen die van aard zijn de solvabiliteit van de 
Kredietnemer of de Waarborgsteller, of de 
vertrouwensrelatie waarop het krediet gesteund is, te 
verstoren; 

h) Wanneer de gevraagde Waarborgen niet rechtsgeldig 
gevestigd werden of kunnen worden, of wanneer één 
van de Waarborgen, in de meest brede betekenis, 
waarover de Bank kan beschikken, verdwijnt, in 
waarde vermindert.  

  i) In geval de bevoegde instanties de economische 
steunmaatregelen, bijvoorbeeld subsidies, hebben 
stopgezet; 

 
 

j) Wanneer een Krediet of elke andere 
financieringsovereenkomst bij een andere financiële 
instelling (met inbegrip van leasingondernemingen en 
factoringondernemingen) opeisbaar of geschorst 
wordt;  

k) Wanneer het Krediet niet voor het overeengekomen 
doel wordt aangewend, wanneer het overeengekomen 
opnameschema niet wordt nageleefd, wanneer de 
gefinancierde werken niet uitgevoerd werden volgens 
de plannen, bestekken, lastenkohieren, 
opmetingsstaten en vergunningen die aan de Bank 
werden meegedeeld of wanneer het gefinancierde 
voorwerp geheel of gedeeltelijk verdwijnt. De Bank 
mag zich daar op elk ogenblik van overtuigen, door 
alle middelen en zonder enige verantwoordelijkheid, 
onder meer door nazicht van de werken of installaties 
ter plekke; 

l) Wanneer de milieureglementering of bepalingen over 
ruimtelijke ordening en stedenbouw niet worden 
nageleefd, indien de bouw of de verbouwing niet 
gebeurden overeenkomstig de plannen en het 
lastenkohier of de vergunning of in alle gevallen 
waarin de Kredietnemer wettelijke of reglementaire 
bepalingen van welke aard ook overtreedt; 

m) In alle gevallen waarin volgens de wet en de algemene 
rechtsprincipes een lening vóór termijn opeisbaar 
wordt. 

 
13.2. Het feit dat de Bank geen gebruik maakt van haar recht om het 

Krediet op te zeggen of te schorsen zonder opzegtermijn houdt 
niet in dat ze voor de toekomst aan dit recht verzaakt. 

 
13.3. De schorsing van een Krediet heeft tot gevolg dat deze 

geblokkeerd wordt, dit wil zeggen dat elke nieuwe opname 
verhinderd wordt zolang de schorsing niet opgeheven is door 
een schrijven van de Bank gericht aan de Kredietnemer. Ze 
verhindert een opzegging op een later moment gegrond op 
dezelfde of op eventueel één of meerdere nieuwe motieven 
niet. 

 
14. Opeisbare schuldvordering 
 
14.1. De schuldvordering van de Bank tegenover de Kredietnemer 

wordt van rechtswege opeisbaar, zonder ingebrekestelling, 
vanaf het moment dat het Krediet een einde neemt om welke 
reden ook, bijvoorbeeld door de verzending van een brief met 
onmiddellijke opzegging of na het verstrijken van de gegeven 
opzeggingstermijn. Het verval van termijn tegenover één van 
de Kredietnemers geldt van rechtswege voor alle 
Kredietnemers. 

 
14.2. De schuldvordering bestaat uit het saldo van het geheel van 

de rekeningen die de rekening-courant vormen op de dag dat 
er een einde is gesteld aan het krediet. Een eindafrekening 
wordt opgemaakt rekening houdende met de verschuldigde 
hoofdsom, vermeerderd met alle bedragen die de 
Kredietnemer, om welke reden ook, aan de Bank zou kunnen 
verschuldigd zijn (zoals interesten, commissies, provisies, 
vergoedingen, kosten en andere bijhorigheden).  

 
14.3. In het geval van vereffening of faillissement van de 

Kredietnemer zal het vonnis tot faillietverklaring de ontbinding 
van het Krediet van rechtswege en zonder enige formaliteit 
met zich meebrengen.  

 
15. Waarborgen 
 
15.1.  Alle gevestigde of te vestigen Waarborgen vullen elkaar aan 

en dekken gezamenlijk en ondeelbaar alle huidige en 
toekomstige verbintenissen van de Kredietnemer tegenover de 
Bank, ongeacht hun aard, gebruiksvorm of oorzaak. 
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15.2. De Bank heeft steeds het recht bijkomende Waarborgen te 
eisen, het bedrag van het toegestane krediet te verlagen, en 
eventueel de gedeeltelijke terugbetaling van het verschuldigde 
bedrag te eisen, in het geval dat de Bank meent dat deze 
maatregelen noodzakelijk zijn, rekening houdende met een 
wijziging in de situatie van de Kredietnemer of in de 
Waarborgen eigen aan het krediet. 

 
15.3. De vestiging van bijkomende Waarborgen kan nooit een 

schuldvernieuwing tot gevolg hebben. De Bank kan haar 
rechten op een waarborg naar keuze uitoefenen op het 
ogenblik dat dit haar het meest geschikt lijkt. 

 
15.4. Enkel wanneer de schuldvordering van de Bank volledig is 

terugbetaald, kan de Waarborgsteller tegen de Kredietnemer 
of tegen de andere persoonlijke of zakelijke waarborgstellers 
een persoonlijke of subrogatoire rechtsvordering instellen, of 
de schuld uit dergelijk verhaal onder elkaar vergelijken. 

 
15.5. De Bank mag elke wijziging aan de voorwaarden, bedingen en 

modaliteiten van het Krediet toestaan, onder meer inzake het 
bedrag en de duur, zonder de Waarborgsteller hiervan te 
moeten verwittigen.  
De Bank kan verzaken aan alle of een gedeelte van de 
Waarborgen zonder de andere waarborgstellers of de 
Kredietnemer hiervan op de hoogte te moeten brengen. Deze 
wijzigingen leiden niet tot schuldvernieuwing of verval van de 
resterende Waarborgen. 
De gehele of gedeeltelijke bevrijding van een persoonlijke 
zekerheid kan niet aan de Bank verweten worden door elke 
andere Waarborgsteller, en dit zelfs indien de bevrijding tot 
indirect gevolg heeft dat diens bijdragelast tot de schuld 
gewijzigd wordt. 
 

15.6. Gevestigde Waarborgen behouden hun volle waarde, zelfs 
wanneer de Waarborgsteller of Kredietnemer van juridische 
vorm verandert, of in geval van inbreng van de totaliteit of een 
deel van zijn vermogen in een andere rechtspersoon, met 
name in het kader van een fusie door opslorping of oprichting 
van een nieuwe rechtspersoon, een splitsing of in geval van 
inbreng van een algeheelheid van goederen of van een 
bedrijfstak. 

 
15.7. Alle vereiste Waarborgen dienen volgens het door de Bank 

verstrekte model en overeenkomstig haar procedures 
gevestigd te worden. 

 
16. Pand effecten 

 
a) In geval van een volledige of gedeeltelijke vervanging van 

de in pand gegeven effecten worden de effecten of de 
sommen die deze vervangen zonder enige bijkomende 
formaliteit van rechtswege in pand genomen ten voordele 
van de Bank. 

b) De Bank kan de tegenwaarde van de in pand gegeven 
vervallen effecten zonder het akkoord van de 
Waarborgsteller herbeleggen in effecten uitgegeven door 
de Bank. 

c) Mits het voorafgaand akkoord van de Bank, mag de 
Waarborgsteller de in pand gegeven effecten vervangen 
door andere door de Bank aanvaarde effecten of de 
opbrengst van de door de tussenkomst van de Bank 
verkochte effecten herbeleggen in door de Bank aanvaarde 
effecten. Indien de Bank binnen de drie werkdagen na de 
vervaldag van de effecten geen order tot wederbelegging 
ontvangt, kan de Bank, naar haar keuze, de opbrengst van 
de verkoop herbeleggen in voor haar aanvaardbare 
effecten ofwel het bedrag als pand blokkeren op een 
rekening. 

d) De Bank neemt geen verantwoordelijkheid op zich voor wat 
betreft de keuze van de herbelegging. 

 

e) De Bank behoudt zich eveneens het recht voor om de 
vervallen opbrengsten van de in pand gegeven effecten 
aan te wenden voor de terugbetaling van alle 
verschuldigde bedragen. 

 
17. Verzekeringen 
 

17.1. De Kredietnemer en de Waarborgsteller zijn verplicht om alle 
roerende en onroerende goederen, die in waarborg gegeven 
worden, net zoals die bestemd en/of noodzakelijk zijn voor de 
activiteit van de Kredietnemer, te verzekeren voor hun 
nieuwbouw- of heropbouwwaarde tegen brand en aanverwante 
risico’s bij een in België toegelaten verzekeringsmaatschappij 
en dit gedurende de gehele duur van het krediet. Ze verbinden 
er zich toe iedere wijziging van maatschappij onmiddellijk mee 
te delen. 

 
17.2. De Kredietnemer en Waarborgsteller verbinden zich ertoe op 

eerste verzoek van de Bank een levensverzekeringspolis te 
ondertekenen bij een verzekeringsmaatschappij naar haar 
gading. Ze verbinden er zich tevens toe alle documenten, 
vereist voor de overdracht van alle rechten en van het recht op 
uitkering van deze polis ten voordele van de Bank te 
ondertekenen. 

 
17.3. De Bank mag op ieder ogenblik het bewijs vragen van de 

ondertekening van de contractueel opgelegde polissen en van 
de betaling van de premies ervan. De Kredietnemer en 
Waarborgsteller verbinden zich ertoe om de bepalingen van 
deze verzekeringsovereenkomsten na te leven. Bij niet-betaling 
van de premie is de Bank gerechtigd de onbetaalde premies te 
betalen en de lasten en achtergestelde belastingen op de in 
waarborg gegeven goederen te vereffenen en ten laste te 
leggen van de Kredietnemer. De Bank heeft het recht wanneer 
de Kredietnemer of Waarborgsteller in gebreke blijft, op hun 
naam en voor hun rekening een verzekering af te sluiten bij 
een maatschappij van haar keuze en er de premies van voor te 
schieten. 

 
17.4. De Bank heeft het recht te bedingen dat de 

verzekeringsmaatschappij er zich schriftelijk toe verbindt haar 
onmiddellijk elk schadegeval of niet-betaling van de premies 
door de verzekeringsnemer te signaleren. Tevens zal de Bank 
één maand op voorhand op de hoogte gebracht worden van de 
schorsing, vernietiging, ontbinding of opzegging van de polis. 

 
17.5. De Bank zal zich te allen tijde een polis of bijvoegsel mogen 

laten afleveren waarin bepaald is dat : 
 

-  De eventuele vergoeding slechts vastgesteld zal worden met 
het akkoord van de Bank; 

-  De vastgestelde vergoeding in handen én ten gunste van de 
Bank tegen zijn kwijting betaald zal worden. 

 
18. Bijzondere verplichtingen van de Kredietnemer tegenover 

de Bank 
 
18.1. De Kredietnemer verbindt zich er toe om geen nieuwe 

Waarborgen ten gunste van derden toe te staan zonder de 
Bank hiervan te verwittigen. 

 
18.2. De Kredietnemer verbindt zich ertoe om alle vergunningen, 

attesten, goedkeuringen, machtigingen en toelatingen van 
welke aard ook nodig voor de uitoefening van de bedrijfs- of 
beroepsactiviteit of vereist ingevolge milieureglementering, 
tijdig te verkrijgen, te verlengen en te behouden. De 
Kredietnemer zal de Bank hiervan op eerste verzoek een kopie 
overhandigen. Bovendien zal de Kredietnemer op eigen 
initiatief de Bank informeren omtrent iedere weigering, 
intrekking of schorsing van bovenvermelde vergunningen of 
machtigingen. 
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19. Toezicht door de Bank 
 
19.1. De Kredietnemer en de Waarborgsteller verbinden zich er toe 

om spontaan en zo spoedig mogelijk elk feit of elke 
omstandigheid aan de Bank te communiceren dat een invloed 
kan hebben op hun financiële, economische of 
vermogensrechtelijke toestand of dat op welke wijze ook het 
verloop van het Krediet kan beïnvloeden. Indien de Bank van 
oordeel is dat de door de Kredietnemer of de Waarborgsteller 
doorgegeven informatie haar niet toelaat om hun toestand 
correct in te schatten, dan kan ze, op elk moment, een audit of 
een deskundigenonderzoek van hun toestand en hun 
vermogen vragen.  

 
19.2. De Kredietnemer en de Waarborgsteller zullen op eerste 

verzoek alle door de Bank nodig geachte inlichtingen 
verschaffen over hun kredietwaardigheid en over hun 
vermogenstoestand. Ze zullen de vertegenwoordigers van de 
Bank alle gewenste medewerking verschaffen en inzage 
geven van alle gevraagde stukken. Tevens zal de 
Kredietnemer en de Waarborgsteller die een boekhouding 
voert, aan de Bank hun volledige jaarrekening, met inbegrip 
van de toelichtingen, jaarlijks overmaken van zodra de 
definitieve jaarrekening werd goedgekeurd door de algemene 
vergadering en uiterlijk zes maanden na het afsluiten van het 
boekjaar.  

19.3. De Kredietnemer en Waarborgsteller verbinden er zich 
daarenboven toe de Bank spontaan in te lichten over elke 
wijziging van hun handelingsbekwaamheid, activiteit of 
juridisch statuut van henzelf of van de personen die hen 
vertegenwoordigen. Dit geldt eveneens voor elke 
adreswijziging, voor elke wijziging of toevoeging van 
inschrijving in de Kruispuntbank van de ondernemingen en 
voor elk feit dat een invloed uitoefent op het verloop van het 
Krediet. Bij niet-naleving van deze verplichting door de 
Kredietnemer en Waarborgsteller kan de Bank niet 
aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen die 
verbonden zijn aan deze wijzigingen. 

19.4 De Kredietnemer en Waarborgsteller machtigen de Bank om de 
juistheid van de adressen en identiteitsgegevens te 
controleren bij de gemeente, aan de hand van uittreksels of 
getuigschriften, overeenkomstig artikel 2 van het KB van 16 juli 
1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit het 
bevolkingsregister en het vreemdelingenregister. 

 
19.5. Bovendien machtigen de Kredietnemer en de Waarborgsteller 

de Bank om bij elke derde, onder meer bij de RSZ, de fiscus 
en de Kruispuntbank van Ondernemingen, informatie in te 
zamelen die de Bank nuttig lijkt voor de beoordeling van hun 
situatie. Tevens machtigen ze, voor zover nodig, deze derden 
om aan de Bank de door haar gevraagde inlichtingen mee te 
delen.  

 
19.6. Alle kosten verbonden aan dit toezicht door de Bank zijn ten 

laste van de Kredietnemer. 
 
19.7. De inlichtingen verstrekt door de Kredietnemer en de 

Waarborgsteller vormen de gegevens op basis waarvan de 
Bank over de toekenning en het behoud van het Krediet 
evenals over de aanpassing of het behoud van hun eventuele 
modaliteiten kan beslissen. Bijgevolg dienen de verstrekte 
inlichtingen volledig en juist te zijn en getrouw de toestand van 
de Kredietnemer en de Waarborgsteller weer te geven. Deze 
laatsten zijn immers als enige verantwoordelijk voor de 
inlichtingen en gegevens die ze meedelen in het kader van de 
globale zakenrelatie die ze hebben met de Bank en dit 
gedurende de volledige duur van deze relatie. 

 
19.8. De Kredietnemer is verantwoordelijk voor de kredietaanvraag 

en de bestemming van de gelden en blijft verantwoordelijk 
voor het bestuur en het beheer van elk krediet dat hij aanhoudt  

 

 
 

bij de Bank. Het hoort hem toe, in zijn beroepshoedanigheid, 
om op nauwgezette en regelmatige wijze te waken over het 
correcte verloop van elke verrichting in het kader van deze 
zakenrelatie opdat deze beantwoordt aan zijn noden. Hij zal 
eveneens in voorkomend geval elk noodzakelijk advies 
inwinnen bij deskundige derden, die hem op nuttige wijze raad 
geven over onder andere economische, juridische en/of fiscale 
materies, evenals over de geschiktheid van de verrichtingen 
die hij voor ogen heeft. 

 
20. Bekwaamheid en vertegenwoordiging 
 
De Kredietnemer, de Waarborgsteller en elke persoon die hen 
vertegenwoordigt, bevestigen de hoedanigheid te bezitten waarmee 
ze optreden en de bekwaamheid en de machten te hebben om de 
verbintenissen tegenover de Bank rechtsgeldig aan te gaan. 
 
21. Tussenkomst van openbare instellingen en daaraan 

verwante organisaties 
 
21.1. Indien het Krediet in aanmerking komt voor een tussenkomst 

vanwege openbare instellingen en daaraan verwante 
organisaties onder de vorm van subsidies, rentetoelagen, 
waarborgen e.a., zal de Kredietnemer verantwoordelijk zijn 
voor de aanvraag ervan bij de bevoegde openbare instelling. 
De Bank kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-
indiening van een aanvraag tot/of weigering van tussenkomst 
door de bevoegde openbare instelling of daaraan verwante 
organisaties, om welke reden ook. 

 
21.2. De kosten voor het indienen van het dossier zijn ten laste van 

de Kredietnemer. 
 
21.3. In geval van tussenkomst van een openbare instelling of 

daaraan verwante organisaties dient de Kredietnemer, onder 
zijn exclusieve verantwoordelijkheid, zich strikt te houden aan 
de terzake geldende wetten en reglementen.  

 
22. Bevoegde rechtbanken 
 
Alle betwistingen over het Krediet en/of onderhavig Reglement, 
evenals alle rechtsgevolgen ervan zijn onderworpen aan de 
exclusieve bevoegdheid van de Brusselse rechtbanken. De Bank 
heeft evenwel het recht om een procedure in te leiden voor elke 
volgens het gemene recht bevoegde rechtbank. 
 
23. Toepasselijk rechtsstelsel 
 
Alle rechten en verplichtingen van de Kredietnemer, Waarborgsteller 
en de Bank zijn onderworpen aan het Belgisch recht. 
 
24. Keuze van woonplaats 
 
In het kader van het Krediet kiezen de Kredietnemer en de 
Waarborgsteller woonplaats in hun wettelijke woonplaats, hun 
maatschappelijke zetel of enig ander door hen gekozen in België 
gelegen adres, zoals aangeduid in de Overeenkomst, waar alle 
exploten, mededelingen en akten zullen kunnen worden betekend. 
De Bank houdt zich het recht voor deze betekening te doen op het 
door haar laatst gekende adres. 
 
25. Discretieplicht – Vertrouwelijkheid 
 
25.1. De Bank is gehouden tot een discretieplicht. Ze deelt aan 

derden geen inlichtingen mee betreffende haar verrichtingen 
met de Kredietnemer of de Waarborgsteller, behalve indien ze 
hiervoor uitdrukkelijk toelating heeft gekregen, ertoe verplicht 
wordt door de wet of indien een gewettigd belang dit 
rechtvaardigt (zoals bijvoorbeeld aan de Nationale Bank van  
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België, de Risicocentrale, derden die geïnteresseerd zijn om 
het Krediet geheel of gedeeltelijk over te nemen of met wie de 
Bank verbonden is in het kader van een overeenkomst van 
pariteit van rang of van herverzekering …). 

 
25.2. De Bank mag, zonder daartoe verplicht te zijn, op ieder 

ogenblik aan de Kredietnemer, Waarborgsteller en, in 
voorkomend geval, aan hun rechtverkrijgenden en 
rechtsopvolgers, alle bijzonderheden aangaande de 
verbintenissen van de Kredietnemer tegenover de Bank 
meedelen. 

 
25.3. De Bank is uitdrukkelijk en onherroepelijk gemachtigd door de 

Kredietnemer en door de Waarborgsteller om alle informatie 
omtrent de Kredietnemer en Waarborgsteller te vragen of mee 
te delen aan haar dochterondernemingen en andere 
vennootschappen die direct of indirect verbonden zijn aan de 
Bank. 

 

TITEL II : SPECIFIEKE KREDIETVORMEN 

 
26. Kaskredieten, kasfaciliteiten of voorschotten op rekening 
 
26.1. Het kaskrediet, kasfaciliteit of voorschot op rekening is een 

kredietvorm die toelaat te beschikken over liquiditeiten door 
middel van een toegestaan debet op zichtrekening tot een 
overeengekomen maximumbedrag.  

 
26.2. De interest op kaskredieten, kasfaciliteiten of voorschotten op 

rekening in euro wordt berekend op basis van de 
basisinterestvoet toegepast door de Bank aangepast met een 
overeengekomen marge. Elke wijziging van de 
basisinterestvoet is onmiddellijk van toepassing en wordt 
meegedeeld aan de Kredietnemer.  

 
26.3. Op kaskredieten, kasfaciliteiten en voorschotten in deviezen 

past de Bank standaardvoorwaarden toe die ze bepaalt in 
functie van de marktomstandigheden, welke onderhevig zijn 
aan schommelingen. 

 De standaardvoorwaarden die van toepassing zijn op een 
bepaald ogenblik worden op eenvoudig verzoek aan de 
Kredietnemer meegedeeld. 

 
26.4 De verschuldigde interesten en alle andere verschuldigde 

bedragen met betrekking tot het toegekende kaskrediet, de 
kasfaciliteit of het voorschot worden periodiek in debet gebracht 
van de centralisatierekening(en) bij het verstrijken van de 
overeengekomen termijn. 

 
26.5. De Kredietnemer verbindt zich er toe dat zijn 

centralisatierekening(en) waaraan het kaskrediet, de 
kasfaciliteit of het voorschot is gekoppeld, regelmatig credit 
bewegingen toont/tonen, zodat deze geen bevroren saldo 
vertoont/vertonen. 

 
27. Straight loans of vastetermijnkredieten  
 
27.1.Straight loans of vastetermijnkredieten (VTK) zijn vaste 

voorschotten die toegestaan worden voor een korte termijn in 
het kader van een straightloanlijn. 

 
27.2. Het bedrag van elk voorschot, de looptijd en de interestvoet 

worden tussen partijen overeengekomen vóór de toekenning 
of de verlenging van het voorschot. In beginsel worden deze 
elementen twee bankwerkdagen vóór de trekking (effectieve 
opname) vastgelegd, op initiatief van de Kredietnemer. 

 
27.3. De interesten worden berekend vanaf de datum van de 

trekking van de straight loans of VTK tot en met haar 
vervaldag. Het bedrag van de vervallen straight loans of VTK,  

 
 

verhoogd met interesten en kosten, worden op de vervaldag 
gedebiteerd van de centralisatierekening(en). 

 
27.4. Een vrijwillige vervroegde terugbetaling van een straight loan 

of VTK is niet toegestaan.  
 
28. Waarborgkredieten 
 
28.1. Het waarborgkrediet is een kredietvorm waarbij de Bank 

verbintenissen van de Kredietnemer waarborgt ten overstaan 
van derden en voor rekening van de Kredietnemer. 

 
28.2. Waarborgkredieten, waaronder bankwaarborgen en 

borgstellingen worden door de Bank onder de uitsluitende 
verantwoordelijkheid van de Kredietnemer verleend. De 
Kredietnemer dient de Bank tijdig en volledig in te lichten over 
het geheel van onderliggende verbintenissen en hun evolutie. 
De Bank of haar correspondenten dienen zich niet te 
verantwoorden wanneer ze weigeren een waarborgkrediet af te 
leveren. Ze kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor 
het feit dat ze geen waarborgkrediet afleverde of dat ze dit niet 
tijdig of niet onder de gewenste vorm afleverde. De 
Kredietnemer blijft steeds verantwoordelijk voor de afgeleverde 
waarborgkredieten tot op hun vervaldag of tot de Bank het 
originele waarborgdocument terug heeft gekregen of de 
schriftelijke vrijgave door de begunstigde van de waarborg 
heeft bekomen. De Kredietnemer staat in voor de recuperatie 
van het originele document. 

 
28.3. De Bank kan de betalingen uitvoeren op het eerste verzoek van 

de begunstigden, zonder voorafgaande kennisgeving aan en 
akkoord van de Kredietnemer, overeenkomstig de uitgegeven 
waarborgbrieven. De Bank moet hierbij niet bewijzen dat het 
daartoe door een gerechtelijke beslissing of anderszins werd 
gedwongen. 

 
28.4. Op elke uitgegeven waarborgkrediet is een commissie 

verschuldigd. Deze wordt geboekt tot de vervaldag of tot het 
ogenblik dat de Bank het originele document terug heeft 
gekregen of tot wanneer de Bank de schriftelijke vrijgave door 
de begunstigde van de waarborg heeft bekomen. Deze 
commissie is periodiek betaalbaar. Ze wordt berekend op het 
bedrag van de openstaande waarborgen op de periodiek 
verschuldigde vervaldagen en is gelijk aan het minimum 
bepaald in de Overeenkomst. Elke begonnen periode is 
volledig verschuldigd. 

 
28.5. Alle kosten verbonden aan de waarborgkredieten door de Bank 

verleend, met inbegrip van de kosten en de commissies 
aangerekend door de correspondenten van de Bank, zijn ten 
laste van de Kredietnemer. 

 
28.6. De Kredietnemer moet onmiddellijk alle sommen terugbetalen 

die de Bank ter uitvoering van de verleende waarborgkredieten 
heeft betaald. Alle door de Bank betaalde of aan de Bank 
verschuldigde bedragen worden automatisch gedebiteerd van 
de centralisatierekening(en) zonder voorafgaande verwittiging. 
Indien een centralisatierekening daardoor een overschrijding 
zou vertonen, is deze onderworpen aan de interestvoet 
verschuldigd voor ongeoorloofd debet. 

 
29. Langetermijnkredieten en investeringskredieten 
 
29.1. Het langetermijnkrediet en investeringskrediet zijn 

kredietvormen ter financiering op middellange of lange termijn 
van activa van de Kredietnemer en terugbetaalbaar volgens 
een overeengekomen aflossingsplan. 
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29.2.  Opname 
 

a) Het Krediet dient te worden opgenomen voor de doeleinden 
waarvoor het werd toegekend. De Bank mag zich daar op 
elk ogenblik van vergewissen, door alle middelen en zonder 
enige verantwoordelijkheid. 

b) Bij elke opname kan de Bank het voorleggen van facturen 
of andere documenten vragen, waaruit blijkt dat de 

gefinancierde investeringen werden uitgevoerd.  
c) De Kredietnemer verbindt zich er toe om het Krediet op te 

nemen volgens het overeengekomen opnameschema. De 
Bank kan bij niet-naleving van het overeengekomen 
opnameschema op elk ogenblik het Krediet tot de reeds 
opgenomen bedragen beperken. 

d) Indien de investeringen gedeeltelijk gefinancierd worden 
met gelden die niet afkomstig zijn van het Krediet kan de 
Bank de opnames afhankelijk maken van het voorleggen 
van een bewijs dat die andere gelden vooraf geïnvesteerd 
werden. 

e) De Bank kan steeds rechtstreeks betalen aan de 
aannemers, leveranciers en dergelijke voor rekening van de 
Kredietnemer. 

f) Het Krediet wordt uitsluitend toegestaan voor de eigen 
noden van de Kredietnemer, die uitdrukkelijk verklaart dat 
hij in geen geval de opgenomen gelden zal overdragen aan 
derden, behoudens het voorafgaand en schriftelijk akkoord 
van de Bank.  

 
29.3. Reserveringscommissie 
 

Een reserveringscommissie wordt van dag tot dag berekend 
op alle niet-opgenomen bedragen van de ter beschikking 
gestelde Kredieten. Ze wordt ten laatste geboekt op de eerste 
vervaldag van de interesten of, indien noodzakelijk, op ieder 
ander ogenblik. Ze wordt van rechtswege gedebiteerd van de 
centralisatierekening(en). 
 

29.4. Interestvoet en herziening 
 

a) De Overeenkomst vermeldt de toepasselijke interestvoet, 
de eventuele mogelijkheid tot herziening en de 
herzieningstermijn. De interesten, die op het uitstaand 
kapitaal worden berekend, worden gedebiteerd van de 
centralisatierekening(en) op het einde van elke 
overeengekomen periode. 

b) In voorkomend geval zal de herziening uitwerking hebben 
vanaf de dag na de vervaldag van de interesten volgend op 
het verstrijken van elke herzieningsperiode na de 
terbeschikkingstelling van het Krediet.  

c) Met ingang van die datum wordt de interestvoet vervangen 
door de interestvoet die door de Bank wordt toegepast twee 
bankwerkdagen voor de contractueel voorziene 
herzieningsdatum voor kredieten van dezelfde aard en met 
een duur die voor het betrokken Krediet oorspronkelijk was 
voorzien.  

d) In het geval dat, om welke reden ook, de 
centralisatierekening(en) niet gedebiteerd kan/kunnen 
worden met het verschuldigd bedrag op de 
overeengekomen vervaldag, is van rechtswegen een intrest 
surplus van 1,50% per jaar verschuldigd op de niet tijdig 
betaalde bedragen en dat tot op de dag van betaling. 

 
29.5. Vervroegde terugbetaling 
 

a) Voor de bedragen die opgenomen worden in een 
kredietvorm met een bepaalde termijn is de gehele of 
gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van het Krediet enkel 
toegelaten op een interestherzieningsdatum zoals voorzien 
in de Overeenkomst en mits aan de volgende twee 
cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

 
 

 
 

a.1)de eerbiediging van een vooropzeg van een 
maand door de Kredietnemer per aangetekende 
brief gegeven ; en  

a.2) de betaling van een verbrekingsvergoeding van 
zes maanden interest berekend op het kapitaal dat 
vervroegd terugbetaald wordt. 

 
Vervroegde terugbetalingen op andere data zijn verboden 
behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord van de Bank 
en onder de voorwaarden die door de Bank bij dit akkoord 
zullen worden bepaald. In elk geval geldt in een dergelijk 
geval als voorwaarde de betaling van een 
verbrekingsvergoeding die berekend is volgens het verschil 
tussen : 
 

- De interesten die de Bank zou hebben ontvangen 
mits de Kredietnemer de ontleende bedragen per 
eindvervaldag zou hebben terugbetaald. 

- En de interesten die de Bank in plaats daarvan zou 
ontvangen bij de herplaatsing van deze bedragen op 
de markt. 

 
De verbrekingsvergoeding zal in elk geval minimum zes 
maanden interest, berekend op het vervroegd 
terugbetaalde kapitaal, bedragen. 
 

b) In geval van een gedwongen vervroegde terugbetaling 
ingevolge de opzegging van de Overeenkomst kan de Bank 
de betaling van een verbrekingsvergoeding eisen die op 
dezelfde manier berekend zal worden als uiteengezet in 
artikel 29.5.a), tweede lid en in ieder geval gelijk zal zijn aan 
een minimum bedrag van zes maanden interest, berekend 
op het vervroegd terugbetaalde kapitaal. 
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Dit Reglement werd geregistreerd in het Nederlands en in het Frans.  
 
Uitsluitend bij notariële akte : 
Voor echt verklaard en ne varietur ondertekend door de 
comparanten en de notaris om gehecht te blijven aan de akte van 
Krediet verleden op : 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Vóór Notaris ....................................................................................... 
 
Met standplaats .................................................................................. 
 
Opgemaakt in ..................... exemplaren. 


