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Torenhoge funding loss‐ of 
wederbeleggingsvergoedingen ?
Hoe banken regels van dwingend recht 

(trachten te) omzeilen …

Luc STOLLE

Advocaat aan de balie te Gent

Problematiek

• Problematiek speelt enkel voor bedrijfsmatige investeringen, vaak
“investeringskredieten” genaamd

• Wanneer doet de problematiek zich voor

• Herfinanciering met oog op betere interestvoet

• Verkoop van bijv. onroerend goed waarop nog een lening weegt 
(n.a.v. genereren van liquiditeiten of bij liquidatie/faillissement)
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Vervroegde terugbetaling van financieringen

Basisonderscheid naargelang de datum van de financiering

• “oude financieringen” = financieringen afgesloten tot en met 9 januari
2014

• “nieuwe financieringen” = financieringen afgesloten vanaf 10 januari 
2014

Oude financieringen 
(aangegaan voor 9 januari 2014)
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Voor oude financieringen: art. 1907bis B.W.

Zeer beperkt wettelijk kader

• enkel voor de “lening op interest” geldt er een wettelijk kader, met 
name de artikelen 1905 e.v. B.W.

• voor de zgn. “kredietopening” gold er géén wettelijk kader, omdat 
deze financieringsvorm is ontstaan uit de bancaire praktijk

Art. 1907 bis B.W. voor leningen op interest

“Bij gehele of gedeeltelijke terugbetaling van een lening op interest kan
in geen geval van de schuldenaar, buiten het terugbetaalde kapitaal en
de vervallen interest, een vergoeding voor wederbelegging worden
gevorderd, groter dan zes maanden interest, berekend over de
terugbetaalde som en naar de in de overeenkomst bepaalde
rentevoet.”
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Lening op interest vs. kredietopening

• Vervroegde terugbetaling van een “lening op interest”: maximaal 6
maanden interest op het vroegtijdig terugbetaalde kapitaal.
• bijv. contractuele interest 4 %
• op bepaald moment betaalt de kredietnemer 200.000 euro terug
• wederbeleggingsvergoeding 1907bis B.W.: 200.000 x 4 % : 6/12 = 4.000 euro

• Vervroegde terugbetaling van een zgn. “kredietopening”: wettelijke
beperking van art. 1907bis B.W. geldt niet

• Onderscheiden behandeling bevestigd door Grondwettelijk Hof d.d.
07/08/2013

Lening op interest vs. kredietopening

• Praktijk van (alle) banken: “een investeringskrediet in het kader van
een kredietopening”

• Maar de kredietnemer is niet gehouden aan deze kwalificatie en kan
aan de rechter de herkwalificatie vragen
• indien het contract formeel werd benoemd als een “kredietopening” of als
“gebruiksvorm van een kredietopening” of als “investeringskrediet”, dan nog
kan de rechter, op basis van de analyse van de rechten en plichten van partijen,
oordelen dat het toch gaat om een lening op interest (zie ook Grondwettelijk
Hof d.d. 07/08/2013)

• belangrijk voor bepaling van wederbeleggingsvergoeding
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Lening op interest vs. kredietopening

• Lening
• een zakelijk overeenkomst: overdracht van zaak ten gevolge van de lening
(geldlening: som geld)

• een eenzijdige overeenkomst: eenmaal bedrag is overhandigd, geldt nog
enkel de verplichting om het bedrag terug te betalen volgens afspraak

• Kredietopening
• een consensuele (kader)overeenkomst: rekening/courant‐verhouding
binnen contractueel vastgesteld kader

• een wederzijdse overeenkomst: opname en terugbetaling volgens
noodwendigheden van kredietnemer

Lening op interest vs. kredietopening

• Lening op interest
• geen vrijheid tot opname

• geen vrijheid tot wederopname (behalve akkoord van de bank)

• vaste terugbetalingsregels (geconcretiseerd in aflossingstabel)

• Kredietopening
• vrijheid tot opname (eigen aan R/C‐verhouding)

• vrijheid tot wederopname (eigen aan R/C‐verhouding)

• geen vaste terugbetalingsregels (eigen aan R/C‐verhouding)

• bijv. kaskrediet, rollover‐ of wentelkrediet, leverancierskrediet,
waarborgkrediet, etc.
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Geen vrijheid van opname: lening op interest

• Geen vrijheid van opname
• eenmalige opname (unicité): niet onderscheidend !!!
• onmiddellijk na ondertekening van de overeenkomst (immédiateté): niet
onderscheidend !!!

• uitgestelde opname in schijven: doet geen afbreuk aan het ontbreken van
vrijheid van opname indien opname contractueel is geregeld (beperking van
opnametermijn, opname op voorwaarde van voorlegging facturen of andere
documenten)

• Wat wijst verder op gebrek aan vrijheid van opname ?
• verplichte vestiging van hypotheek op het gefinancierde goed
• reserveringscommissie
• Verzakingsvergoeding bij niet op niet‐gehele opname

Lening op interest vs. kredietopening

• Lening op interest
• aankoop van een gebouw

• aankoop van een gebouw – verbouwingswerken

• verbouwingswerken
• afbetalen van voorgaande lening

• …

• Te vergelijken met de hypothecaire leningen in de particuliere sector
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Rechtspraak omtrent kwalificatie lening vs. 
kredietopening
• Kh. Brussel, 18 december 2007

• Hof van Beroep Brussel, 25 november 2009

• Hof van Cassatie, 27 oktober 2011 (bevestiging)

• Hof van Beroep Brussel, 2 maart 2012

• Hof van Cassatie, 24 juni 2013 (bevestiging)

• Kh. Charleroi, 11 oktober 2013

• Hof van Beroep Luik, 16 maart 2017

• Kh. Brussel, 15 februari 2018, 5 maart 2018 (2 x)

Kh. Brussel 18 december 2007

“In de mate waarin het gaat om een investeringskrediet dat niet weder
gebruikt kan worden zonder de toestemming van de lener, is de
benoeming als kredietopening niet relevant om de dwingende bepaling
vervat in het artikel 1907bis van het Burgerlijk Wetboek te weren.

Het artikel 1907bis maakt geen onderscheid naar gelang de
hoedanigheid van de contracterende partijen. Het is bedoeld om alle
soorten leningen te regelen, met inbegrip van de leningen die door de
banken aan ondernemingen worden toegestaan.”
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Hof van beroep Brussel, 25 november 2009

“De overeenkomst die een kredietbelofte inhoudt vanwege de bank,
waarbij een bepaald bedrag ter beschikking van de kredietnemer wordt
gesteld binnen een korte termijn na de belofte, voor een bepaalde duur
en tegen een bepaalde (weliswaar herzienbare) intrest, en terug te
betalen in vaste terugbetalingstermijnen, vertoont alle kenmerken van
een leningbelofte op intrest. De bijzonderheid dat de lener tot op de
laatste dag van de beperkte opnemingsperiode nog kon beslissen welk
bedrag precies zou worden ontleend verandert niets aan deze
kwalificatie.”

Hof van Cassatie, 27 oktober 2011 (1)

“In voorliggend geval ging het om een lening en niet om een
kredietopening, omdat het geen rekening‐courant betrof waarbij een
bepaalde kredietlijn wordt toegestaan en die op elk ogenblik, tijdens de
uitvoering van de overeenkomst, naar vrije keuze van de houder van de
rekening een willekeurige debet‐ of creditstand kan vertonen, en
waarbij de kredietgever zijn kredietvermogen ter beschikking stelt van
een kredietnemer die er een beroep kon op doen zoals en wanneer hij
dat nodig acht. Te dezen werd een bepaald bedrag, voor een bepaalde
duur en tegen een bepaalde (hetzij te herziene) interest ter beschikking
gesteld van de kredietnemer en diende deze het in vaste
terugbetalingstermijnen terug te betalen.”
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Hof van Cassatie, 27 oktober 2011 (2)

“Er is enkel sprake van een (echte) kredietopening in geval van een
rekening‐courant waarbij een bepaalde kredietlijn wordt toegestaan
en die op elk ogenblik, tijdens de uitvoering van de overeenkomst, naar
vrije keuze van de houder van de rekening een willekeurige debet‐ of
creditstand kan vertonen.”

Hof van Beroep Brussel, 2 maart 2012

“Bepaalde investeringskredieten en termijnvoorschotten kunnen,
niettegenstaande hun kwalificatie als kredietopening, de vorm van een
lening op interest aannemen. Dit is in casu het geval bij de
overeenkomsten die een voorschot op vaste termijn inhouden, en die
alle kenmerken van een lening vertonen, met name doordat ze zijn
toegekend door de eenmalige afgifte van een vast bedrag, terug
betaalbaar na een bepaalde duur door middel van constante
trimestriële aflossingen en die niet‐hernieuwbaar zijn.”
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Cass. 24 juni 2013

“In casu was er oorspronkelijk weliswaar een
kredietopeningsovereenkomst, maar die werd aangevuld door twee
afzonderlijke overeenkomsten betreffende voorschotten op vaste
termijn die beide kenmerken van een lening vertonen, aangezien ze
beide (1) werden toegestaan door de eenmalige overdracht van een
vast bedrag, (2) terugbetaalbaar op vaste termijn met vaste
kwartaalaflossingen. Die twee voorschotten waren (3) niet
hernieuwbaar en als appellante een nieuw voorschot op vaste termijn
had willen verkrijgen in het kader van een
kredietopeningsovereenkomst, had daartoe een nieuwe overeenkomst
moeten worden gesloten”

Hof van Beroep Luik, 16 maart 2017

• Uitgebreid arrest met bevestiging van alle voorwaarden zoals
hiervoor omschreven (met expliciete verwijzing naar alle
cassatierechtspraak van 2011, 2013 en 2016)

• Kunnen de lagere rechtbanken nog om deze rechtspraak heen ?

• Het wordt steeds moeilijker voor de banken om te beweren dat een
investeringskrediet een kredietopening en geen lening op interest is
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Rb. Koophandel Brussel, 15 februari 2018 en 5 
maart 2018 (2 x)

• Geen vrije opneming van het kredietbedrag
• Opneming binnen beperkte termijn – verzakingsvergoeding (idem
wederbeleggingsvergoeding) indien niet of niet‐tijdig opgenomen

• Aankoopkrediet: opneming in één keer (in totaliteit bij verlijden notariële akte)

• Bouwkrediet: Strenge regels voor opneming – voorlegging aannemersfacturen

• Hypotheek op gebouw – verplichting verwerving van gebouw cq aanwending van
het krediet (bouw)

• Terugbetaling volgens strikt afbetalingsplan (maandelijks/trimesterieel)

• Onmogelijkheid tot wederopneming van terugbetaald kapitaal (geen
R/C‐verhouding)

• Reserveringscommissie wijst op “afscheiding van de geldsom”

Wijziging van de strategie van de banken

• Situatie: het contract voorziet een principieel verbod op vervroegde
terugbetaling doch de bank toont zich bereid de vervroegde
terugbetaling toe te staan op voorwaarde van betaling van een
wederbeleggingsvergoeding (die opnieuw veel hoger is dan 1907bis
B.W.)

• Bewering van de bank:
• de betaalde vergoeding is een voorwaarde / vergoeding in ruil voor de
verzaking aan het verbod op vervroegde terugbetaling

• artikel 1907bis B.W. is niet van toepassing omdat er geen sprake is van
een “wederbeleggingsvergoeding” sensu stricto.
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Rechtspraak in nadeel van kredietnemer

• De Hoven van Beroep van Gent, Antwerpen en Brussel oordeelden
tussen 2003 en 2009 dat de bank in een dergelijk scenario toch een
hogere vergoeding mocht vragen dan 6 maanden interest.

• de meeste banken pasten hun contracten aan met een principieel
verbod op vervroegde terugbetaling;

• onaangenaam gevolg: ook bij kwalificatie als lening op interest
konden de banken op die manier ontsnappen aan de wettelijk
beperkte wederbeleggingsvergoeding.

•MAAR …

MAAR … : Hof Beroep Brussel, 2 maart 2012

“Wanneer de vervroegde terugbetaling van een lening bij
overeenkomst is uitgesloten, maar de bank deze niettemin toestaat,
kan de bank niet, zonder misbruik te maken van haar recht om de
vervroegde terugbetaling te weigeren, deze terugbetaling afhankelijk
stellen van de betaling van een wederbeleggingsvergoeding die hoger
ligt dan hetgeen artikel 1907bis BW toestaat voor het geval waarin de
vervroegde terugbetaling is toegelaten. Artikel 1907bis BW beperkt
immers de wederbeleggingsvergoeding, abstractie makend van de
wijze waarop deze wordt vastgelegd.”

Bevestigd door Cass. 24 juni 2013
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Finaal: Hof van Cassatie, 24 november 2016

• Bevestiging dat een vergoeding die wordt gevraagd in geval wordt
afgeweken van het contractueel verbod op terugbetaling eveneens een
wederbeleggingsvergoeding uitmaakt die onderworpen is aan artikel
1907bis B.W.

• GEVOLG: de banken weigeren de terugbetaling!!!
• Kan men een tegenpartij verhinderen een contract van bepaalde duur te
beëindigen ?

• Indien “neen”, dan is artikel 1907bis B.W. van toepassing !

• Maar praktische problemen bij herfinanciering (weigering om terugbetaling te
aanvaarden én weigering tot vrijgave waarborgen)

En wat met zij die de wederbeleggingsvergoeding 
reeds betaald hebben ?  Terugvorderen ?

• Uitgangspunt: art 1907bis B.W. is dwingend recht (geen openbare orde)

• Impliceert een betaling (vaak inhouding via notaris) een afstand van 
een dwingend recht ?

• Bank moet bewijzen dat de terugbetalende kredietnemer met kennis 
van zaken de te hoge wederbeleggingsvergoeding (vrijwillig) betaalde

• Is quasi nooit het geval daar de bank de kredietnemer precies 
misleidde (foutieve benoeming, contract met funding loss‐formule)
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Brussel 25 november 2009

“De omstandigheid dat de leners het voorstel van afrekeningen van (…) voor akkoord
ondertekenden belet hen niet het dwingend karakter van artikel 1907bis BW in te
roepen na de uitvoering van de terugbetaling van de geleende sommen.

Vooreerst viel uit de afrekeningen van [Fortis] niet onmiddellijk op te maken dat de
aangerekende wederbeleggingsvergoedingen méér bedroegen dan zes maanden
intrest; er werd immers geen berekening ervan weergegeven. Dit is zelfs niet op zicht
en onmiddellijk duidelijk af te leiden uit de betreffende berekeningsclausules in de
overeenkomsten zelve, die vrij complex zij en geen vaste, welbepaalde
berekeningsduur van de vergoeding weergeven.

Bovendien kan een partij die een nietig beding onwetend te goeder trouw uitvoert,
na het vaststellen van de schending van zijn beschermde rechten, de bepaling van
dwingend recht inroepen en zijn betaling als onverschuldigd laten gelden. Het protest
op de berekening van de wederbeleggingsvergoeding is te dezen vrij snel gevolgd op
de uitvoering van de terugbetaling van de lening.”

Slotadvies

• Bij vervroegde terugbetaling van een bedrijfsfinanciering is het
aangewezen om de overeenkomst(en) eerst te laten screenen
alvorens met de bank te onderhandelen over de voorwaarden

• Ook rekening houden met de hypothecaire waarborgen van de
financiering die men vervroegd wil terug betalen

• Bij betwisting over de aangerekende vergoeding dient de betwiste
vergoeding desnoods betaald te worden “onder voorbehoud”
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Nieuwe financieringen 
(aangegaan vanaf 10 januari 2014)

KMO‐financieringswet 21 december 2013

Wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de
financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen (zgn. “KMO‐
financieringswet”)

Enkel van toepassing voor financieringen afgesloten vanaf 10 januari
2014

Wettelijke regeling brengt de facto geen oplossing voor de
ondernemingen die dure leningen willen vervangen door goedkopere
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Art. 9 §1 KMO‐financieringswet

“De onderneming heeft te allen tijde het recht om geheel of
gedeeltelijk het verschuldigd kapitaalsaldo vervroegd terug te
betalen, zonder dat dit recht, met uitzondering van de
wederbeleggingsvergoeding als bepaald in § 2, afhankelijk kan
worden gemaakt van het vervullen van bijkomende voorwaarden.

Hij brengt de kredietgever ten minste tien werkdagen voor de
terugbetaling bij ter post aangetekende brief van zijn voornemen op
de hoogte.”

Besluit: sowieso recht op vervroegde terugbetaling 

Art. 9 §2, eerste lid KMO‐financieringswet

“In het geval het krediet niet gekwalificeerd kan worden als een
lening op interest als bedoeld in artikel 1907bis B.W., bedraagt de
wederbeleggingsvergoeding, indien deze is bedongen, maximaal zes
maanden interest, berekend over de terugbetaalde som en naar de in
de overeenkomst bepaalde rentevoet, voor ondernemingskredieten
waarvan het oorspronkelijke kredietbedrag hoogstens 1 miljoen euro
(verhoogd tot 2 miljoen euro) bedraagt.”

Besluit: voor nieuwe financieringen tot 2 miljoen euro blijft de
wederbeleggingsvergoeding sowieso beperkt tot 6 maanden interest,
ongeacht kwalificatie als lening op interest of kredietopening
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Art. 9 §2, tweede lid KMO‐financieringswet

“Voor ondernemingskredieten waarvan het kredietbedrag meer dan 1
miljoen (nu 2 miljoen) euro bedraagt wordt, onverminderd artikel
1907bis B.W., de hoogte van de wederbeleggingsvergoeding
contractueel vastgesteld tussen kredietgever en onderneming, met
dien verstande dat deze in overeenstemming moet zijn met de
berekeningsmodaliteiten hieromtrent vastgesteld in de gedragscode
als bedoeld in artikel 10.”

Besluit: voor kredietopeningen boven 2 miljoen euro kan de
wederbeleggingsvergoeding (substantieel) hoger zijn dan 6 maanden
interest: de berekening moet gebeuren op basis van een gedragscode
zoals opgesteld in overleg met overheid en financiële sector.

Martelaarslaan 402

9000 GENT

luc.stolle@squadrat.be 

www.squadrat.be

Tel. 09/269 70 70

Inschrijven op de nieuwsbrief via de website – “nieuws” 


