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*  Tekst van een lezing op het seminarie "Recente ontwikkelingen van het consumentenrecht",

georganizeerd door de vrede- en politierechters van het gerechtelijk arrondissement Brussel m.m.v. de
Nederlandse en Franse Orden van advokaten te Brussel op 15 februari 1996, verschenen in
verschenen in Tijdschrift voor Vrederechters 1997, p. 196-203.

De tekst beoogt geen overzicht van rechtspraak te geven, maar gemotiveerd standpunt in te nemen
over de meest voorkomende twistpunten.



I. Onderscheid tussen rente als primaire verplichting en rente als sekundaire verplichting

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen verbintenissen die ontstaan als een verbintenis
tot betaling van een (nominale) geldsom (primaire geldschulden) enerzijds en verbintenissen tot
vergoeding van schade in de vorm van een geldsom (sekundaire geldschulden). Het onderscheid
valt niet geheel samen met het onderscheid geldschulden - waardeschulden, want ook sekundaire
schulden kunnen de vorm aannemen van een geldschuld (nl. wanneer zij de vorm hebben van
rente, forfaitaire schadevergoeding of na likwidatie van een waardeschuld tot geldschuld).

II. Rente als primaire verplichting - valutering - e.d.

a) Situering van renteverplichtingen

Rente als primaire verplichting vinden we in de gewone lening op rente, waarbij het kapitaal op
het einde wordt terugbetaald, doch eveneens in afbetalingsovereenkomsten waarin een kapitaal
wordt terugbetaald in schijven, die zowel een kapitaalgedeelte als rente omvatten (en ook al
nemen dergelijke overeenkomsten soms een andere rechtsvorm aan, zoals bv. de huur van
goederen in de leasing of financieringshuur). Rente kan ook de tegenprestatie zijn van een
kapitaal dat men heeft ontvangen zonder het te moeten terugbetalen (altijddurende rente of
lijfrente).

Een primaire verplichting tot rente kan in beginsel niet om niet worden gevestigd, gezien het
dadelijke karakter van de schenking in ons recht (895, 938 en 946 B.W.) - al kan een vestiging
van rente onder bezwarende titel natuurlijk wel een onrechtstreekse schenking inhouden.

Rente als primaire verplichting dient dan ook steeds te worden beschouwd als de tegenprestatie
van de terbeschikkingstelling en/of verkrijging van kapitaal. Het is dus steeds de prijs daarvoor.
In veruit de meeste gevallen gaat het om een huurprijs (ook kostenpercentage genoemd, b.v. in
de wet verbruikerskrediet), in sommige gevallen (verloren kapitaal) om een gespreide koopprijs.

Een traditioneel misverstand moet dan ook worden rechtgezet : een overeenkomst van lening op
rente is m.i. een wederkerige overeenkomst en geen zakelijke overeenkomst. Deze laatste stelling
is volledig achterhaald. De oorsprong ervan is dat in het oude recht een belofte tot kosteloze
lening niet afdwingbaar was, en er dus uitsluitend een verbintenis kon ontstaan aan de zijde van
de ontlener (nl. tot teruggave) en deze slechts vanaf het ogenblik dat er vrijwillig uitgeleend was.
Nu de geldigheid van een kosteloze leningbelofte, anders dan in het oude recht, wel algemeen
wordt aanvaard, heeft de kwalifikatie van de leningovereenkomst als zakelijke overeenkomst dan
ook geen enkele zin meer. A fortiori geldt dit voor de overeenkomst tot lening op interest,
waarvoor deze kwalifikatie nooit zin heeft gehad. Het wederkerig karakter van de leningover-
eenkomst wordt dan ook duidelijk teruggevonden in de wet verbruikerskrediet.



Gevolg hiervan is dat, behoudens afwijkende regels, de regels inzake wederkerige overeenkom-
sten, zoals b.v. de ontbinding, van toepassing zijn op de lening op interest.

b) De geldigheid van de bedongen rente als primaire verplichting

1. De geldigheid van primaire rentebedingen kan in ons recht op verschillende wijzen worden
beperkt.

Allereerst kan de huurprijs (kostenpercentage) zelf gereglementeerd zijn. Dit is het geval bij
verbruikerskrediet (art. 21 Wet) en hypotekair krediet (art. 11 e.v. Wet). Indien de wet een
maximum bepaalt voor deze huurprijs, dan kunnen daarboven géén kosten meer worden aange-
rekend, tenzij diegene die door de wet worden bepaald. In die gevallen is de geldigheid van een
verschuiven van de valutadatum dan ook erg twijfelachtig, zeker nu het kostenpercentage vlg.
art. 2 § 1, lid 2 KB 4-8-1992 ook alle debetinterest en alle beheers- en inningskosten moet
omvatten ...

In de andere gevallen zijn er op dit ogenblik nauwelijks aanknopingspunten om de verschuiving
van valutadata te verbieden (vgl. D. PHILIPPE, T. Vred. 1995, 109), al bestaat er wél een
informatieverplichting (zie b.v. KB 23-3-1995, in werking sedert 1-10-1995).

2. Is er geen wettelijke gereglementeerde maximumrente, dan is de geldigheid uitsluitend een
vraag van toestemming en uitleg. Van een onrechtmatig beding - in de technische betekenis - kan
geen sprake zijn, omdat het hier een primaire hoofdverbintenis betreft.

Naast de algemeen erkende wilsgebreken (dwaling, geweld en bedrog) is er ook nietigverklaring
mogelijk op grond van gekwalificeerde benadeling, waarvan art. 1907ter B.W. een bijzondere
wettelijke uitdrukking vormt. Het valt dan ook niet in te zien waarom, zoals sommigen beweren,
art. 1907ter  niet langer van toepassing zou zijn wanneer de wet verbruikerskrediet dat wel is.

3. Betwist is de vraag of de bepaling van de rentevoet kan worden overgelaten aan één van de
partijen. Daarbij moeten m.i. twee situaties worden onderscheiden (vgl. mijn bijdrage in TPR
1988, 1259 v.) :

3.1. Enerzijds is er de vraag of de bepaling kan worden overgelaten aan de schuldeiser van de
rente (d.i. de lener). Deze vraag heeft niets te maken met een potestatieve voorwaarde, aangezien
de potestatieve voorwaarde steeds betrekking heeft op de wil van de schuldenaar (en niet van de
schuldeiser). Wel wordt deze vraag traditioneel negatief beantwoord voor de koop-verkoop, op
grond van een afwijkende uitleg van art. 1591 B.W. Het toepassingsgebied van deze bepaling
wordt door sommigen - traditioneel door het franse Cour de cassation - zeer ruim uitgelegd,
waardoor men zelfs tot de stelling kan komen dat dit verbod voor alle overeenkomsten geldt.



Het franse Cour de cassation  heeft evenwel  rechtsomkeer gemaakt in arresten van 29-11-1994
en 8-12-1995, waarbij de geldigheid van dergelijke bepalingswijze wordt aanvaard, onder
voorbehoud van een toetsing aan de eisen van de uitvoering te goeder trouw (zie verder).
Hetzelfde moet ook in België gelden.
Wel bevat de WHPC bijzondere bepalingen, met name art. 32, 2°, krachtens hetwelk de prijs
niet mag schommelen op grond van elementen die uitsluitend van de wil van de professionele
verkoper (= schuldeiser) afhangen. Deze wet is (vooralsnog) echter niet van toepassing op
geldelijke transakties. Dat laatste is wel het geval met de EG-Richtlijn onrechtmatige bedingen,
die sedert 1-1-1995 reeds door middel van richtlijnkonforme uitleg van het belgische recht van
toepassing is; deze richtlijn bevat evenwel geen "zwarte" maar enkel een "grijze" lijst (d.w.z. dat
de genoemde bedingen niet in alle omstandigheden nietig zijn, en soms gerechtvaardigd kunnen
zijn).

Art. 30 van de Wet verbruikerskrediet bevat een nog verdergaand verbod van partijbeslissing
door de kredietgever, altans in die overeenkomsten waar het krediet op vaste tijdstippen of in
een vaste termijn moet worden terugbetaald. Is dat niet het geval, dan spreekt de wet van
kredietopening, waarbij de kredietverlener krachtens art. 60 wél kan bedingen dat hij de
debterente éénzijdig mag wijzigen mits voorafgaandelijke verwittiging (waartegenover de
verbruiker onder bepaalde voorwaarden een opzegmogelijkheid heeft). In de gevallen waarin een
wijziging verboden is, wordt deze vaak omzeild door de rentevoet in de overeenkomst hoger
vast te leggen en dan bij tegenbrief voor een kortere duur een ristorno toe te kennen. M.i. kan de
geldigheid van het beding dat een hogere rente bepaalt in vraag worden gesteld. Tussen partijen
geldt immers de werkelijke overeenkomst, en die is in de meeste gevallen gesloten op grond van
een aanbod van de kredietverlener om tegen het lagere tarief een krediet te verlenen ...
De Wet hypotekair krediet ten slotte bevat een uitgewerkte regeling (art. 9 e.v., gewijzigd bij
Wet 13-4-1995) voor overeenkomsten met een veranderlijke rentevoet (ter vergoeding van de
invoering ervan is de mogelijkheid tot éénzijdige opzegging op grond van de wil van de
kredietverlener alleen afgeschaft). Ook daar wordt de wettelijke beperking van de variabiliteit
vaak omzeild door middel van een ristorno. De gebondenheid van de ontlener aan de hogere
rentevoet is daar nu wel erg betwistbaar geworden door de bepaling van art. 9 § 1, 4° dat "de
oorspronkelijke rentevoet wordt bepaald op het ogenblik van het aanbod".

3.2. Anderzijds is er de vraag of de bepaling kan worden overgelaten aan de schuldenaar van de
rente (d.i. de ontlener). Dit betreft voornamelijk de kredietrente. De wijziging daarvan mag niet
afhangen van de loutere wil van de debiteur (de financiële instelling), gezien het verbod van
louter potestatieve voorwaarden.

c) Toetsing van bedongen rente aan beginselen inzake de uitvoering van verbintenissen

Voor zover de bepaling of wijziging door partijbeslissing niet verboden is, dient dergelijke beslis-
sing wel volgens de eisen van de goede trouw te worden genomen. Is de wijziging kennelijk



onredelijk, dan kan dient de rechter ze te herleiden tot een redelijke wijziging (en dus
noodzakelijk de wijziging geheel te verbieden).

Zoals hierboven gebleken is, is dit vooral van belang voor a) de rente bij kredietopening en b) de
kredietrente door de financiële instelling eenzijdig gewijzigd.

Dezelfde maatstaf geldt ook wanneer de bepaling of wijziging door een derde dient te geschieden
(de bindende derdenbeslissing).

Deze toetsingsmogelijkheid in concreto betekent m.i. dat men niet te snel moet grijpen naar het
wapen van de volledige ongeldigheid van een beding dat bepaling bij partijbeslissing voorziet.
Het franse Cour de cassation heeft dit zoals gezegd ingezien en dan ook een revirement de
jurisprudence gemaakt.

III. Rente als sekundaire verplichting en andere vormen van schadevergoeding bij wanbetaling

a) Algemeen.

Rente betalen kan ook een sekundaire verplichting zijn, d.i. geheel of gedeeltelijk in de plaats
komen van de primaire verplichting (huurprijs) wanneer deze niet wordt nagekomen.

Enerzijds is de wet de schuldeiser te hulp gekomen doordat deze in geval van verzuim
(ingebrekestelling) recht heeft op rente tegen de wettelijke rentevoet zonder enig bewijs van
schade te moeten leveren (art. 1153, lid 2 B.W.).

Anderzijds is er voor deze vorm van rente een veel groter aantal dwingende regels, d.i. regels die
de vrijheid van partijen om bedingen betreffende deze rente te maken, beperken. Deze worden
hieronder besproken naargelang de rol die de renteverplichting speelt, d.w.z. de aard van de
schade of wanprestatie waarop ze is gericht.

Onder b) willen we wijzen op de algemene beperkingen, die schadebedingen (strafbedingen) in
het algemeen betreffen.

Eerst kan men nog de vraag stellen vanaf wanneer de primaire renteverplichting wordt
afgewisseld door de verplichting tot betaling van een sekundaire rente. De vraag is van belang
omdat de rentevoet kan verschillen, zowel op grond van de bedingen van de overeenkomst als
omwille van wettelijke bepalingen. Deze vraag rijst bv. wanneer een rekening wordt afgesloten.
Voor dat geval moet de stelling worden gevolgd, dat vanaf het ogenblik van de afsluiting de regel
inzake verwijlrente (sekundaire rente) gelden, tenzij er een (geldige) afwijkende regeling is.

b) De toetsing van schadebedingen in het algemeen



De toetsing van schadebedingen gebeurt opnieuw op twee nivo's :
1) de geldigheid of nietigheid van het beding;
2) de mogelijke vermindering ervan op grond van de beperkende werking van de goede trouw.

1) de m o g e l i j k h e i d  t o t  n i e t i g v e r k l a r i n g  werd erkend door het bekende arrest
van het Hof van kassatie van 17-4-1970, dat als maatstaf de vraag hanteert naar de evenredigheid
met de potentiële schade zoals ze ten tijde van het bedingen kon worden voorzien. Een
soortgelijke regel vinden we in art. 32, lid 21 WHPC.

Voor de toepassing van deze regels is het m.i. nodig de verschillende schadevormen te
overlopen. De geldigheid van een schadebeding moet immers in beginsel getoetst worden aan het
geheel van de schadevormen die uit de wanprestatie voortvloeien c.q. kunnen voortvloeien. Het
volstaat dan ook niet te stellen dat een schadebeding overdreven is voor de vergoeding van één
bepaald schadebestanddeel om dit beding ongeldig te verklaren. Dit is nochtans wat vaak
gebeurt.

Een probleem rijst ook met de toepassing van art. 32 lid 15 WHPC - de boomerang-regel - zij
het dat deze in beginsel niet geldt voor geldelijke transakties.

Een algemeen verbod van schadebedingen vinden we in geen enkele van de bijzondere wetten. De
WHPC neemt zoals gezegd ongeveer de gemeenrechtelijke regel op in art. 32, lid 21. De Wet
verbuikerskrediet stemt veeleer af op het tweede nivo (zie onder 2)). Wat het hypotekair krediet
betreft, zijn de meningen verdeeld. Volgens de Kontroledienst verbiedt de WHK elk
schadebeding, en wel omdat enkel vergoedingen toegekend door andere wettelijke bepalingen
mogelijk blijven. Deze interpretatie kan niet worden bijgetreden. Onder "andere wettelijke
bepalingen" moet men ook de artt. 1226 en 1229 B.W., die het strafbeding regelen, begrijpen,
wel te verstaan binnen de zopas aangegeven algemene grenzen (ter vergelijking : de
kassatierechtspraak heeft op gelijkaardige wijze beslist dat de uitdrukking "bijzondere wetten"
in art. 1017 Ger.W. ook art. 1382 B.W. omvat).

2) De t w e e d e  t o e t s i n g s m o g e l i j k h e i d , nl. herleiden van het beding tot een bedrag
dat niet in wanverhouding staat tot de werkelijk geleden schade, is nog steeds minder bekend,
zodat men welicht te snel naar de nietigheidssanktie grijpt. Deze mogelijkheid werd nochtans
duidelijk verwoord in het arrest Maes t. Notaert, kassatie 18-2-1988.

In de wet verbruikerskrediet wordt deze matigingsbevoegdheid van de rechter sterk uitgebreid
door art. 90 lid 2.

c) "Ceci n'est pas une pipe" : strafbedingen die beweren het niet te zijn.



Sinds strafbedingen worden getoetst worden allerlei pogingen ondernomen om bedingen die een
schadevergoeding opleggen met alle macht anders te kwalificeren dan als strafbedingen. De meest
bekende werkwijze daartoe, die op onbegrijpelijke wijze door veel rechtspraak wordt aanvaard,
bestaat erin dat de schuldeiser afstand doet van zijn recht op uitvoering in natura, en het
strafbeding dan inkleedt als de prijs voor een recht van de schuldenaar om de overeenkomst te
verbreken.

Gaat het om de prijs voor een primaire prestatie van de schuldeiser, dan is dergelijk beding
inderdaad geen strafbeding. Doch wanneer het gaat om de som die men moet betalen in geval van
ontbinding of verbreking van de overeenkomst, dan mag noch het feit dat de schuldeiser afstand
doet van uitvoering in natura, noch het feit dat de som ingekleed wordt als de prijs voor een
"verbrekingsrecht", ons ervan afhouden het beding als een strafbeding te beschouwen en als
dusdanig te toetsen aan de potentiële schade (vgl. E. WYMEERSCH, in Liber amicorum
Krings).

Overigens, zelfs als het geen strafbeding is, moet de opeising ervan nog steeds, zoals elk ander
kontraktueel recht, worden getoetst aan de beperkende werking van de goede trouw (misbruik
van kontraktueel recht).

Het Hof van Beroep te Brussel heeft overigens in een vrij recent arrest, waartegen de kassatie-
voorziening werd verworpen (Tele Norma t. British Airways, kass. 10-11-1994) het beding op
een andere wijze ontkracht. Het stelde namelijk vast dat de schuldenaar weigerden hun "recht op
verbreking" uit te oefenen en dus de prijs daarvoor te betalen. Weliswaar pleegde de schuldenaar
aldus wanprestatie, maar het was dan aan de schuldeiser om zijn werkelijke schade te bewijzen,
aangezien hij géén strafbeding had ingelast. Ook hier kan men van een - terecht - boomerang-
effekt spreken.

d) Opeisen van interestgedeelte van niet-vervallen termijnen c.q. wederbeleggingsvergoeding.

1. In deze bijdrage ga ik niet in op de vraag onder welke voorwaarden in beginsel een vervroegde
terugbetaling (van nog niet vervallen termijnen of kapitaal) kan worden gevorderd door de
schuldeiser c.q. door de schuldenaar kan worden gedaan. Ik zou enkel het misverstand willen
bestrijden dat het stilzwijgend ontbindend beding (art. 1184 B.W.) niet van toepassing zou zijn,
misverstand ontstaan uit de verkeerde kwalifikatie van een lening op interest als zakelijke
overeenkomst. Wél is het zo dat de wetgever in een aantal wetten (zoals verbruikerskrediet en
hypotekair krediet) geprecizeerd heeft wélke wanprestatie als voldoende ernstig mag worden
beschouwd om de ontbinding te rechtvaardigen.

Kan de schuldeiser de overeenkomst ontbinden en een vervroegde terugbetaling vorderen, dan
staat buiten twijfel dat in ieder geval het kapitaalgedeelte kan worden teruggevorderd. Het
probleem dat daarbij kan rijzen is of kapitaal- en interestgedeelte duidelijk kunnen worden



onderscheiden. De kredietverlener heeft er in ieder geval belang bij om een rekonstitutietabel op
te nemen of te voegen bij de overeenkomst, al was het waar om de situatie te vermijden dat een
rechter zou kunnen beweren dat het kapitaal- en interestgedeelte konstant blijft (wat aktuarieel
natuurlijk nonsens is, maar toch maar beslist werd in een zaak waarin bovendien de
kassatievoorziening werd verworpen bij arrest van 10-4-1986). Bovendien eist art. 1907, lid 2
B.W. dat het kapitaal- en het interestgedeelte afzonderlijk worden bepaald in de overeenkomst,
op straffe van herleiding van de interest tot de wettelijke rentevoet. Verder zijn er ook
bijzondere regels in de wet hypotekair krediet i.v.m. de in de overeenkomst op te nemen
informatie.

2. Bovenop het kapitaalgedeelte kan in beginsel een wederbeleggingsvergoeding worden
bedongen. Vaak zit deze verscholen in een meer algemeen strafbeding (dat b.v. de niet vervallen
termijnen integraal opeisbaar stelt, interestgedeelte inbegrepen), maar zoals gezegd willen we
precies de verschillende schadebestanddelen afzonderlijk bekijken.

Vandaar is de eerste vraag in welke gevallen de kredietverlener in beginsel recht heeft op een
wederbeleggingsvergoeding. Voorwaarde daartoe is dat het krediet een vaste looptijd heeft of een
vaste minimale looptijd, wat niet het geval is bij de gewone kredietopening. Is dat niet het geval,
dan kan onder de wet verbruikerskrediet géén wederbeleggings- of soortgelijke vergoeding
worden bedongen. Buiten het toepassingsgebied van die wet kan een dergelijke vergoeding wel
worden bedongen - de zogenaamde "terbeschikkingstellingsvergoeding" voor het niet opgenomen
bedrag (mogelijkheid die door de WHK uitrukkelijk wordt erkend).

3. Wat nu de grootte van de wederbeleggingsvergoeding betreft, zijn er meerdere wettelijke
beperkingen :
- art. 1907bis  B.W. beperkt de wederbeleggingsvergoeding tot hoogstens een bedrag dat over-
eenkomt met 6 maanden rente aan de primaire rentevoet op het (terug te betalen)
kapitaalgedeelte; in de WHK wordt ze beperkt tot 3 maanden rente aan de primaire rentevoet op
het (terug te betalen) kapitaalgedeelte (art. 12 WHK);
- art. 21 Wet verbruikerskrediet heeft voor het geval van een algemene vrijwillige terugbetaling
een beperking van de wederbeleggingsvergoeding die in sommige gevallen strenger is, namelijk tot
25 % van het kostengedeelte van de niet vervallen termijnen.

Buiten die wettelijke beperkingen kan het interestgedeelte van de niet vervallen termijnen dan
ook slechts worden gerechtvaardigd op grond van andere schadebestanddelen.

Omgekeerd lijkt het mij ook dat, zo deze wettelijke beperkingen gehandhaafd zijn, een beding
niet kan worden vernietigd als een overdreven strafbeding op grond van de algemene leer (kass.
1970), maar hoogstens nog kan worden verminderd op grond van de algemene matigings-
bevoegdheid van art. 90 lid 2 bij verbruikerskrediet of bij kennelijk misbruik van recht.



e) Verwijlrente wegens wanbetaling.

1. Ook hier bespreken we enkel geldschulden. Zo de verwijlrente wegens wanbetaling niet is
bedongen, is ze eerst verschuldigd wanneer de schuldenaar in verzuim is (na ingebrekestelling
e.d.) en wordt ze berekend aan de wettelijke rentevoet van het toepasselijke recht (wanneer
daarbij eenvormig internationaal recht wordt toegaeapst, zoals bv. Haags koopverdrag LUVI, ligt
deze vaak hoger dan op grond van de zuiver interne belgische wet). in de WHK zijn er enkele
bijzondere regels i.v.m. de ingebrekestelling (bv. art. 45 : de professionele kredietverlener moet
hoe dan ook binnen de drie maanden in gebreke stellen).

2. De konventionele rentevoet wordt behalve door de hoger genoemde algemene beperkingen ook
getroffen door enkele bijzondere beperkingen.
- Vlg. art. 28 Wet verbruikerskrediet mag deze niet hoger zijn dan het gemiddelde tussen de
primaire rente en de wettelijke rentevoet. Deze bepaling is - terecht - zwaar bekritizeerd. Zij
moedigt wanprestatie aan : de verbruiker haalt meer voordeel uit wanprestatie dan uit de
nakoming van de overeenkomst. Nu moet men wel zeggen dat deze beperking van de
verwijlrente andere strafbedingen, b.v. opeisbaarheid van niet vervallen termijnen m.i.v. de
daarin begrepen rente, blijkbaar niet verbiedt. Maar dan nog blijft het nonsens, omdat de
kredietgever die niet verbreekt daardoor wordt benadeeld tegenover diegene die dit wél doet.
Ook zou het véél evenwichtiger zijn om toe te staan dat de verwijlrente gegrond blijft op de
primaire rente, en evenredige maatstaven uit te werken voor de overige strafbedingen (zie verder
ook de overwegingen onder f).
- Art. 1907 lid 3 B.W. beperkt het rentebedrag tot maximum 0,5 % van het kapitaalsaldo
bovenop het bedrag van de primaire rente.
- Anders dan vaak wordt beweerd, is art. 1907 ter m.i. niét van toepassing op de verwijlrente.
Wel kan de algemene leer van de gekwalificeerde benadeling mogelijks worden ingeroepen.

De WHPC is zoals gezegd niet van toepassing, maar wel de richtlijn onrechtmatige bedingen (op
grond van richtlijnkonforme interpretatie).

Voor de variabiliteit van de konventionele rentevoet gelden geen bijzondere regels. Een variabele
rentevoet voor verwijlrente is dus niet verboden; enkel mag de variatie niet zuiver potestatief
zijn. Een koppeling aan een door derden of de markt nader bepaalde rentevoet is mogelijk. Het
verbaast mij hoe weinig daarvan gebruik wordt gemaakt : de rentevoet zou des te gemakkelijker
te rechtvaardigen zijn, wanneer hij gegrond is op een werkelijke, schommelende rentevoet.

3. De toepassing van de beperkende werking van de goede trouw (en van de matigingsbevoegd-
heid van 90, 2) komt vooral ter sprake wanneer de rente sedert het bedingen van de
konventionele rentevoet duidelijk is gedaald (wat vandaag de dag niet zeldzaam is).



4. Ten onrechte wordt soms geoordeeld dat de "gerechtelijke interest" zou moeten worden
berekend aan de wettelijke rentevoet, ook wanneer er een hogere rentevoet is bedongen voor de
verwijlinterest. Dit zou een bestraffing zijn van wie snel naar de rechter gaan. In elk geval is het
onjuist : de gerechtelijke interest is volgens vaste kassatierechtspraak geen kategorie op zichzelf,
maart gewoon de voortzetting van de bestaande verwijlrente of vergoedende rente, en moet dus
berekend worden aan de rentevoet die ook buiten het rechtsgeding om zou gelden.

f) Nadere elementen van de schade - kollektieve kausaliteit.

Er zijn een heleboel schade-elementen die "veroorzaakt" worden door de wanprestatie van de
kredietnemers, zonder dat evenwel enige schade in concreto in oorzakelijk verband staat met een
konkreto wanprestatie van een bepaalde kredietnemer : het bestaan van een dienst geschillen bv.
Elke afzonderlijke kredietnemer kan aanvoeren dat zonder zijn wanprestatie de schade er
evenzeer zou zijn geweest, en toch zijn die kosten maar nodig precies omdat er wanpresteerders
zijn. Met andere woorden, het oorzakelijk verband is er enkel op kollektieve schaal.

Een soortgelijke vraag is in Duitsland gerezen in de GEMA-arresten (BGH 24 juni 1955, 34.
BGHZ, 376 nr. 56; BGH 10 maart 1972, 59. BGHZ, 286 nr. 50; zie mijn bespreking in "Aspects
de la causalité en droit des obligations et des assurances", TVV/ Bull.Ass., 1990, 444 v.), waarbij
het Hog tot het besluit kwam dat het niet aanvaardbaar zou zijn dat de partijen die wél hun
verplichtingen nakomen moeten meebetalen voor kosten die slechts veroorzaakt worden door
het feit dat er wanbetalers zijn.

Bovenop de beperking van het oorzakelijk verband is er nog die van art. 1024 Ger.W., die m.i.
geheel achterhaald is, al werd de toepasselijkheid ervan op een beding tot verhaalbaarheid van
advokatenkosten bevestigd door het kassatie-arrest van 7-4-1995 (Recente cassatie 1996, 14 met
bijdrage van K. BROECKX).

Dit probleem van gezamenlijke kausaliteit kan en moet kunnen worden opgevangen door middel
van strafbedingen. Deze moeten dan ook niet worden getoetst aan de schade veroorzaakt door
de individuele wanprestatie, maar aan het aandeel in de totale schade veroorzaakt door het geheel
der wanpresteerders.

IV. Anatocisme

1. Zoals bekend, beperkt het B.W. het anatocisme (rente op rente) in beginsel tot interest over
een periode van minstens één jaar (hoogstens éénmaal per jaar mag de intussen vervallen rente
bij de hoofdsom worden gevoegd).

Een twistpunt is de mogelijkheid om verwijlrente aan te rekenen op vervallen termijnen die naast
een kapitaal- ook een interestgedeelte omvatten, zoals steeds het geval is in afbetalingsover-



eenkomsten. Er is een tendens in de rechtspraak om dergelijke rente het eerste jaar niét toe te
kennen. Dit kan niet worden gevolgd : indien het om een afbetalingsovereenkomst gaat waarin
kapitaal en interest in vooraf bepaalde termijnen (annuïteiten e.d.m.) worden terugbetaald,
hebben kapitaal- en rentebestanddeel in die termijnen hun individualiteit verloren. Dit is evident
bij leasing (waar ze als huurprijs zijn ingekleed), maar geldt m.i. bij alle dergelijke afbetalingen; er
is overigens géén reden voor twee maten en twee gewichten. Voor zover het rentegedeelte zijn
individualiteit heeft verloren, dient de regel inzake lopende-rekening te worden toegepast en is
het anatocismeverbod niét van toepassing. Bovendien is de overeengekomen (primaire) rente te
beschouwen als huurgeld (zie hoger), zodat daarop art. 1155 B.W. van toepassing is en dit
huurgeld wél rente draagt. Besluit : op de primaire rente, die in de termijnen begrepen zit, mag
verwijlrente worden aangerekend; op verwijlrente zelf niet vooraleer minstens een jaar is
verstreken.

2. De beperking van het anatocisme wijzigt niets aan de regels inzake toerekening van betalingen
(art. 1254 B.W.) : elke betaling moet in beginsel éérst op de vervallen rente worden aangerekend.
Dat op deze wijze de hoofdsom niet (of minder) vermindert, en de rente dus blijft lopen, ook al
is er nog geen jaar verstreken, is géén anatocisme.

V. Effekt van uitstel van betaling

Een laatste punt dat ik in herinnering wil brengen is het verbod om dergelijk lage afbetalings-
termijnen (bedoeld zijn lage bedragen) toe te staan, dat de hoofdsom daarmee nooit kan worden
afbetaald. Ik zou durven argumenteren dat de uiterste benedengrens moet bepaald worden op
afbetalingen die zo laag zijn dat de schuld eerst in dertig jaar volledig wordt afgelost (dertig jaar
zijnde de langste verjaringstermijn in ons recht).


