ALGEMEEN REGLEMENT DER KREDIETEN
(Uitgave 2012)
Artikel 1 - Toepassingsgebied
Dit Reglement regelt, behoudens schriftelijke afwijkingen, de zakenrelaties op het gebied van kredieten tussen:
 ING België NV (“de Bank”) of elke rechthebbende van laatstgenoemde;
 de begunstigde(n) van krediet, dit wil zeggen van gelijk welke faciliteiten, (“de Kredietnemer”);
 elke (alle) persoon (personen) die ten gunste van de Bank Zekerheden heeft (hebben) gesteld (“Derde Garant”).
De termen “Kredietnemer” of “Derde Garant” kunnen verwijzen naar slechts één van de mede Kredietnemers of Derde garanten.
De term “Zekerheid” geldt in de meest ruime zin en slaat op elke zekerheid of verbintenis (in om het even welke vorm) waarmee
de Bank rekening hield voor de toekenning of de handhaving van het krediet.
Artikel 2 - Het krediet
De bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van het krediet vloeien voort uit documenten, ondertekend door de Bank en de
Kredietnemer of uit alle andere documenten door de Bank aan de Kredietnemer bezorgd of handelingen gesteld door de Bank
waaruit op onbetwistbare wijze het akkoord van de Bank met het verstrekken van het krediet en desbetreffende bepalingen,
voorwaarden en modaliteiten zou blijken.
Het krediet kan zich realiseren in diverse tussen de Kredietnemer en de Bank overeen te komen gebruiksvormen, zoals
kaskredieten, discontokredieten, investeringskredieten, voorschotten op vaste termijn, roll-over kredieten, verrichtingen op
afbetaling, borgstellingen en waarborgen, …
De handtekeningen neergelegd voor het beheer van de rekening waarin het krediet zich verwezenlijkt, zijn geldig binnen de
eventueel bij hun neerlegging vastgestelde limieten voor de aanwending van het krediet.
Artikel 3 - Beschikbaarstelling van het krediet
Het krediet mag slechts worden aangewend nadat alle overeengekomen formaliteiten werden vervuld en de Zekerheden aan derden
tegenstelbaar werden gemaakt.
De Bank heeft het recht zowel het principe als de modaliteiten van haar medewerking te herzien indien zij het akkoord van de
Kredietnemer met betrekking tot de beschikkingen van de kredietopening- of verhogingsbrief of overeenkomst, niet ontvangt
binnen de vijftien dagen volgend op de datum van deze brief of overeenkomst, alsook indien de vereiste Zekerheden niet gesteld
werden binnen de twee maanden volgend op diezelfde datum. Het feit dat de Bank geen gebruik heeft gemaakt van deze rechten bij
het verstrijken van vermelde termijnen, houdt geen verzaking in om later van deze rechten gebruik te maken.
Indien er een opnameperiode voorzien was voor het toegekende krediet, zal dit behoudens andersluidende overeenkomst bij het
verstrijken van deze periode ten belope van het niet opgenomen gedeelte verminderd worden.
Geen enkele trekking onder het krediet zal mogelijk zijn indien er een geval van onmiddellijke opzegging en schorsing conform
artikel 8 bestaat, of indien de trekking tot het ontstaan hiervan aanleiding zou geven.
Indien de kredietovereenkomst verklaringen en bevestigingen omvat, zullen deze verklaringen en bevestigingen, die waar en
correct moeten zijn, bij elke trekking geconfirmeerd worden.
Geen enkele overschrijding op het krediet of een gebruiksvorm is toegestaan. Indien er toch een overschrijding ontstaat, moet die
onverwijld aangezuiverd worden. Iedere toegestane afwijking van de Bank in verband hiermee kan nooit ingeroepen worden ter
vestiging van een recht tot handhaving of herhaling van een overschrijding en houdt geen verzaking in van een recht door de Bank.
Artikel 4 – Aanrekening van verbintenissen op het krediet
De Bank kan op elk ogenblik, zonder de Kredietnemer hiervan op de hoogte te brengen en zonder dat dit leidt tot
schuldvernieuwing, elke verbintenis van de Kredietnemer, al dan niet voorafgaand aan het krediet en al dan niet opeisbaar, met
inbegrip van deze aangegaan voor rekening van de Kredietnemer ten gunste van derden, aanrekenen op het krediet.
Artikel 5 – Rentetarieven en provisies
5.1 Algemeen
De termen rentevoorwaarden en rente hebben betrekking op zowel de aangeduide rentevoet als de eventuele marges.
Behoudens andersluidende dwingende wettelijke beschikking wordt de rente berekend op basis van het exacte aantal dagen van de
berekeningsperiode gedeeld door 360. Het aldus berekende bedrag zal verschuldigd zijn en de betaling ervan zal moeten gebeuren
vrij van elke belasting, taks of inhouding van gelijk welke aard.
De conventionele rente- en provisievoorwaarden zijn, in zoverre toegestaan door de wet, van rechtswege en zonder
ingebrekestelling van toepassing tot de volledige terugbetaling van het krediet.
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Op elk debetsaldo dat de toegestane limieten overschrijdt, ook als dit het gevolg is van de debitering van vervallen of opeisbare
verbintenissen waarvan sprake in artikel 12, zal interest verschuldigd zijn tegen een percentage van maximaal 2 % per maand,
waarvan de Kredietnemer op de hoogte wordt gebracht bij elke periodieke afsluiting.
De Bank kan (behalve voor termijnkredieten gedurende de lopende intrestperiode) op elk ogenblik de rente- en
provisievoorwaarden, de andere aan het krediet verbonden kosten en modaliteiten voor de toekomst wijzigen mits eenvoudig
bericht aan de Kredietnemer.
Behoudens anders bepaald, treden deze wijzigingen in voege op de datum van het bericht.
In het raam van hypothecaire kredieten tasten deze wijzigingen het uitvoerbaar karakter van de akte en van de erin bedongen renteen provisievoorwaarden niet aan.
5.2 Gevolgen van door overheid opgelegde maatregelen of wetswijzigingen
Voor kredieten van gelijk welke aard, kan de Bank de Kredietnemer, mits bericht aan de Kredietnemer, alle bijkomende kosten of
lasten aanrekenen die zouden voortspruiten uit gelijk welke maatregel, van welke aard ook, die haar door gelijk welke overheid of
regulator zou worden opgelegd.
De Kredietnemer heeft in dat geval het recht de betrokken kredietovereenkomst op te zeggen bij aangetekende brief, te richten aan
de Bank binnen de kalendermaand volgend op voornoemde kennisgeving en het krediet terug te betalen.
Indien de Kredietnemer van deze mogelijkheid gebruik maakt, vergoedt hij de Bank voor het verlies dat deze eventueel maakt
ingevolge deze terugbetaling, ten belope van het verschil tussen
(a) de rente die de Bank op het terugbetaalde bedrag zou hebben ontvangen tot de volgende contractuele herziening van de
rentevoet of bij gebrek daaraan, tot de vervaldatum van het krediet en
(b) de rente die zij zal ontvangen bij de herbelegging tegen marktvoorwaarden van dit bedrag voor één van beide perioden vermeld
onder (a).
Het bericht waarvan sprake in voorgaande alinea vermeldt enerzijds de beoogde bijkomende kosten of lasten en anderzijds het
bedrag van het verlies dat de Bank eventueel zou lijden indien de Kredietnemer zou beslissen het betrokken krediet op te zeggen en
terug te betalen.
Indien naar aanleiding van een wetswijziging de uitvoering van de kredietovereenkomst in hoofde van de Bank onwettelijk wordt,
zal de Bank de Kredietnemer hiervan in kennis stellen. De Kredietnemer is dan verplicht om het krediet binnen de door de Bank
aangegeven termijn terug te betalen.
5.3 Verstoring van financiële markten
Voor alle kredieten, van gelijk welke aard ook, kan de Bank ingeval van een verstoring van de financiële markten1 1 en mits bericht
aan de Kredietnemer, voor elke nieuwe intrestperiode de rentevoorwaarden (rente en/ of marge) verhogen zodat deze de werkelijke
kosten die zij redelijkerwijze moet maken om de desbetreffende kredieten te funden weergeven. In dat geval heeft de Kredietnemer
het recht om het krediet vervroegd terug te betalen zonder verbrekingsvergoeding en worden de interesten sedert de
herzieningsdatum tegen de oude rentevoet berekend op voorwaarde dat deze vervroegde terugbetaling:
- kenbaar gemaakt wordt aan de Bank binnen de 15 dagen te rekenen vanaf de verzending van de kennisgeving van de verhoging
- en plaatsvindt uiterlijk één maand na de kennisgeving van de verhoging.
5.4 Gevolgen van wijziging in referentierentevoet/ index:
In geval van:
- wijziging die gevolgen heeft voor de samenstelling en/ of de definitie van de referentierentevoet/ -index waarnaar een
overeenkomst verwijst,
- verdwijning van deze referentierentevoet/ -index en van vervanging door een gelijkaardige of gelijkwaardige
referentierentevoet/ -index,
- wijziging die gevolgen heeft voor de instelling die deze referentierentevoet/ - index publiceert of voor de modaliteiten van deze
publicatie,
- wijziging van de berekeningsbasis van deze referentierentevoet/ - index,
wordt voor zover nodig gepreciseerd dat de referentierentevoet/ -index die voortvloeit uit deze wijziging of deze vervanging, van
rechtswege op de betrokken overeenkomst van toepassing zal zijn. Bij ontstentenis hiervan, zal de naar het oordeel van de Bank
meest verwante referentierentevoet/ - index rekening gehouden met de marktpraktijken, van rechtswege toepassing vinden.
5.5 Belastingen, taksen, heffingen, of andere lasten van fiscale aard
Iedere betaling van interest verschuldigd door de Kredietnemer krachtens een krediet, van gelijk welke aard ook, zal worden
uitgevoerd zonder inhouding of aftrek van belastingen, taksen, heffingen, of andere lasten van fiscale aard die worden opgelegd
1

betekent één van de volgende gebeurtenissen:
a) de gebruikelijke quotering van de toepasselijke rentevoet (EURIBOR, LIBOR,…) is 's middags op de desbetreffende dag niet beschikbaar;
of
b) de kosten voor de Bank van het opnemen van gelijke bedragen op de betreffende interbancaire markt zijn hoger dan de toepasselijke rentevoet (
EURIBOR LIBOR, ….)
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door het land van vestiging van de Kredietnemer of van zijn bijhuis, of enige andere politieke of administratieve entiteit ervan die
de bevoegdheid heeft belastingen te heffen, tenzij deze inhouding of aftrek door de wet is opgelegd.
In dergelijk geval zal de Kredietnemer bijkomende bedragen betalen die nodig zouden zijn om een dergelijke inhouding of aftrek te
compenseren opdat de Bank na een dergelijke inhouding of aftrek niet minder zou krijgen dan het verschuldigde intrestbedrag in
geval een dergelijke inhouding of aftrek niet had plaats gehad.
De Kredietnemer verbindt er zich toe, voor het geval een dergelijke belasting zou verschuldigd zijn, alle informatie hieromtrent
onmiddellijk aan onze Bank kenbaar te maken.
Artikel 6 – Rekening-courant en verrekening
6.1.1. De kredieten worden, in beginsel, gerealiseerd in rekening-courant.
De verschillende rekeningen van de Kredietnemer, met inbegrip van de termijnrekeningen, de spaarrekeningen en de
depositoboekjes in gelijk welke munt of rekeneenheid, vormen rubrieken van één enkelvoudige en ondeelbare rekeningcourant.
De Bank kan te allen tijde en met eenvoudig bericht, deze rubrieken samensmelten en transfers uitvoeren van de ene naar de
andere, van creditsaldo naar debetsaldo en omgekeerd, en zelfs van debetsaldo naar debetsaldo. Onder saldo wordt hier begrepen:
debetstand of creditstand.
Voor de boekhoudkundige verwerking van dit artikel en voor de algemene afsluiting van deze enkelvoudige rekeningcourant gaat
de Bank eventueel over tot de omzetting van de verschillende saldi op basis van de wettelijke koers of van de marktkoers op de
bankwerkdag vóór de dag van de samensmelting, de transfer of de afsluiting.
6.1.2. Behoudens schriftelijke betwisting binnen de 15 dagen vanaf de datum van mededeling van de rekeningtoestand, in welke
vorm dit ook moge gebeuren, wordt deze laatste beschouwd als zijnde onbetwistbaar en onherroepelijk goedgekeurd door de
Kredietnemer.
6.2. De door de Kredietnemer te verrichten betalingen zullen niet het voorwerp uitmaken van enige verrekening of opschortende
voorwaarde.
Artikel 7 - Opzegging/ schorsing met of zonder opzeggingstermijn
Indien de looptijd van het krediet niet beperkt is, kan de Bank op ieder ogenblik en zonder rechtvaardiging, met een aangetekend
schrijven met of zonder ontvangstbewijs, een eenvoudige brief of een faxbericht met ingang vanaf het ogenblik van verzending
ervan, er geheel of gedeeltelijk een einde aan stellen of de gevolgen ervan geheel of gedeeltelijk schorsen, mits een
opzeggingstermijn van één maand voor het aangewende gedeelte van het krediet en zonder opzeggingstermijn voor het nietaangewende gedeelte.
Vanaf het begin van de opzeggingstermijn zal de Kredietnemer het krediet nog slechts kunnen aanwenden ten belope van het
bedrag van het krediet dat tijdens deze periode is terugbetaald en voor zover de vervaldag van de nieuwe aanwending de
vervaldatum van de opzeggingstermijn niet overschrijdt.
Tijdens de opzeggingstermijn behoudt de Bank het recht artikel 8 toe te passen.
Artikel 8 - Onmiddellijke opzegging/ schorsing
Ongeacht of de looptijd van het krediet al dan niet beperkt is, kan de Bank, met een aangetekend schrijven met of zonder
ontvangstbewijs, een eenvoudige brief of een faxbericht, in werking tredend vanaf het ogenblik van hun verzending, en zonder
opzeggingstermijn de gevolgen van het krediet geheel of gedeeltelijk schorsen of er een einde aan stellen. In dit laatste geval, kan
de Bank de vrijgave eisen van de verbintenissen die zij aanging onder de verantwoordelijkheid van de Kredietnemer alsook de
onmiddellijke terugbetaling van de verbintenissen van de Kredietnemer, met dien verstande dat deze vrijgave en terugbetaling in
geval van een vermindering van het krediet beperkt zijn tot de verbintenissen die het van kracht blijvende bedrag overschrijden,
(a) in geval van tekortkoming van de Kredietnemer aan een wettelijke, reglementaire of conventionele verplichting die
voortvloeit uit het krediet of er betrekking op heeft, of aan een wettelijke of reglementaire verplichting met betrekking tot zijn
statuut, zijn rechtsvorm of zijn activiteit, het ontbreken of verliezen van één of een gedeelte van de hiervoor nodige
vergunningen; in geval van het aanvechten door de Kredietnemer van de geldigheid van de kredietdocumenten
(kredietovereenkomsten, Zekerheidsdocumenten en alle andere documenten die betrekking hebben op het krediet), indien om
één of andere reden de kredietdocumenten ongeldig of niet langer uitvoerbaar zouden zijn;
(b) indien de Kredietnemer of een bestuurder -in rechte of in feite- van de Kredietnemer, uit welke hoofde ook betrokken is bij
verrichtingen welke als abnormaal of onregelmatig zouden kunnen beschouwd worden op grond van de algemeen aanvaarde
gebruiken en praktijken, of onvolledige of onjuiste verklaringen aflegt, meer in het bijzonder wat de actief- en
passiefbestanddelen van zijn vermogen betreft; indien ten laste van de Kredietnemer of een bestuurder -in rechte of in feitevan
de Kredietnemer een strafvervolging werd geopend die zou kunnen uitlopen op een veroordeling tot een criminele of
correctionele straf
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(c)

(d)

(e)
(f)

(g)

(h)

(i)
(j)

(k)
(l)
(m)

indien de Kredietnemer zich bevindt of kenbaar maakt dat hij zich zal bevinden, in een toestand in rechte of in feite die
staking van betaling inhoudt of die zijn solvabiliteit of het voortbestaan van zijn onderneming in het gevaar brengt; indien
hem het beheer van zijn goederen, zelfs gedeeltelijk, wordt ontnomen;
indien een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie vanwege de Kredietnemer wordt verworpen; indien de Kredietnemer niet
langer voldoet aan de voorwaarden voor een gerechtelijke reorganisatie; indien de gerechtelijke reorganisatie voortijdig
beëindigd wordt of het plan wordt ingetrokken; indien de Bank of gelijk welke andere schuldeiser, de volle uitoefening van
zijn rechten herwint;
in geval van niet-naleving, verschuiving van vervaldag, schorsing of vervroegde opeisbaarheid van verbintenissen ten
overstaan van de Bank of van gelijk welke andere schuldeiser;
in geval van stopzetting of wijziging, zelfs gedeeltelijk, van de bedrijvigheid van de Kredietnemer; indien het louter
voornemen daartoe wordt geuit; indien zich een gebeurtenis voordoet die op korte termijn tot één van deze situaties zou
kunnen leiden;
indien uit de jaarrekening, een boekhoudkundige staat, een raming van het vermogen of een expertise blijkt dat het netto
actief van de Kredietnemer of van de groep bedrijven waarvan de rekeningen worden geconsolideerd en waartoe hij behoort,
vergeleken met de meest recente al dan niet gepubliceerde jaarrekeningen, met meer dan één vierde in waarde verminderde of
verloren ging of onbeschikbaar werd; indien zich een gebeurtenis voordoet die op korte termijn tot één van deze situaties zou
kunnen leiden;
in geval van verdwijning, waardevermindering of het volledig of gedeeltelijk onbeschikbaar zijn van een Zekerheid die aan de
Bank werd verleend of van het vermogen van de Kredietnemer (meer in het bijzonder in geval van beslaglegging), en ook in
geval van toekenning van een recht, last of Zekerheid ten gunste van een derde op dit vermogen of een gedeelte ervan; in
geval van inwerkingstelling van een clausule van eigendomsvoorbehoud door een leverancier; indien zich een gebeurtenis
voordoet die, naar het oordeel van de Bank, op korte termijn tot één van deze situaties zou kunnen leiden;
indien een Zekerheid met een bepaalde duur uiterlijk één maand vóór de vervaldag niet wordt hernieuwd;
indien het vermogen of de activiteit van de Kredietnemer volgens de Bank onvoldoende verzekerd is; ingeval van opheffing,
zelfs tijdelijk, van de gevolgen van een verzekeringspolis waarvan het voordeel door middel van een overdracht of
inpandgeving aan de Bank werd toegekend of die een goed dekt dat het voorwerp uitmaakt van een Zekerheid in het voordeel
van de Bank;
indien de Derde Garant zijn verbintenissen ten overstaan van de Bank niet nakomt, zijn verbintenis herroept of zich bevindt in
één van de gevallen vermeld in dit artikel;
indien de Bank verneemt dat de Kredietnemer of een Derde Garant een verklaring conform de wet van 25/ 4/ 07 inzake de
niet vatbaarheid voor beslag van de hoofdverblijfplaats heeft afgelegd.
bovendien, indien de Kredietnemer een natuurlijke persoon is:


in geval van overlijden;



in geval van verklaring tot onbekwaamheid, het stellen onder gerechtelijke raadsman of gelijk welke andere wettelijke
onbekwaamheid;



in geval van wijziging van zijn huwelijksvermogenstelsel;



in geval van ontbinding van de gemeenschap, in geval van aanvraag tot gerechtelijke scheiding van goederen, in geval van
het instellen van een procedure tot echtscheiding of tot scheiding van tafel en bed
(n) bovendien, indien de Kredietnemer een rechtspersoon is:


in geval van wijziging van de vorm van de vennootschap of de vereniging, in geval van ontbinding, vereffening, fusie,
opslorping of splitsing;



in geval van kapitaalvermindering;



in geval van een wijziging van controle over de Kredietnemer in de zin van artikel 5 van het Wetboek van
Vennootschappen (versie van kracht op de dag van de registratie van het huidige Reglement).



in geval van faillissement, een aanvraag tot gerechtelijke organisatie of vereffening van de hoofdaandeelhouder;



in geval van ernstig meningsverschil tussen bestuurders, zaakvoerders of vennoten;



indien het een personenvennootschap betreft, ingeval van terugtrekking van een vennoot;



in geval van niet nakoming van de in de kredietovereenkomst voorziene financiële verklaringen en bevestigingen, of
indien duidelijk blijkt dat deze op het voorziene toetsingstijdstip niet zullen gerespecteerd worden.
De Bank zal ook het recht hebben om eventuele andere kredieten waarin de Kredietnemer participeert of waarin hij Derde Garant is
te beëindigen conform de bepalingen van artikel 8.
Indien één of meer van de in artikel 8 vermelde gevallen zich voordoen en de Bank niet onmiddellijk gebruik maakt van haar recht
om het krediet te schorsen of er een einde aan te stellen zonder vooropzeg, kan dit niet ingeroepen worden als zijnde een verzaking
door de Bank om in een later stadium gebruik te maken van de rechten om het krediet te schorsen of op te zeggen.
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Artikel 9 – Solidariteit en ondeelbaarheid
Indien het krediet wordt toegekend aan verscheidene Kredietnemers, zijn laatstgenoemden tegenover de Bank hoofdelijk gehouden
voor alle verbintenissen die eruit voortvloeien. De vervallenverklaring van de termijn ten overstaan van één van hen geldt ten
overstaan van allen.
Noch een aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie ingediend door een medekredietnemer, noch een opschorting of een homologatie
van een plan toegekend aan een medekredietnemer, noch de verschoonbaarheidverklaring van een medekredietnemer komen de
andere medekredietnemers ten goede.
Ongeacht of aan het krediet een einde werd gesteld, zijn de erfgenamen en rechthebbenden van de Kredietnemer hoofdelijk en
ondeelbaar gehouden voor alle verbintenissen die eruit voortvloeien, met inbegrip van de verrichtingen aangevat door de
Kredietnemer, maar nog niet geboekt of uitgevoerd.
Artikel 10 - Engagementen
De Kredietnemer zal de Bank op haar eerste verzoek alle inlichtingen bezorgen die zij nodig acht voor de beoordeling van zijn
economische en financiële toestand, zijn vermogenstoestand, de Zekerheidspositie van de Bank evenals alle noodzakelijke
gegevens voor de identificatie van de Kredietnemer en de eventuele economische begunstigde. Dergelijke inlichtingen dienen
volledig, accuraat en niet-misleidend te zijn.
Daarenboven verbindt hij zich ertoe de Bank op spontane wijze onmiddellijk kennis te geven van elk feit dat van aard is op
betekenisvolle wijze deze toestand te beïnvloeden, meer in het bijzonder (maar niet limitatief) van elke lopende of aan te vatten
gerechtelijke procedure en elke gebeurtenis bedoeld in artikel 8, h), van het aangaan van belangrijke kredieten en andere
financieringstechnieken (zoals bv. factoring), van elke andere gebeurtenis die een invloed heeft of zou kunnen hebben op zijn
capaciteit om de verbintenissen onder het krediet na te leven, van wijzigingen inzake de juridische en organisatorische structuur en
de personen die gemachtigd zijn om te tekenen voor de Kredietnemer en van wijzigingen met betrekking tot het boekjaar of de
methode van financiële rapportering.
Bovendien kan de Bank te allen tijde en op kosten van de Kredietnemer:
 zonder aansprakelijkheid harentwege, een onderzoek van deze toestand uitvoeren of laten uitvoeren door deskundigen door
haar aangeduid;
 bij gelijk welke derde inlichtingen inwinnen voor dergelijke beoordeling.
De Kredietnemer engageert zich tevens om zijn vermogen en activiteit voldoende te verzekeren tegen de gebruikelijke risico’s (met
inbegrip van eventuele aansprakelijkheidsvorderingen van derden) en de Bank onmiddellijk in kennis te stellen van elk substantieel
schadegeval in dit verband.
De Kredietnemer verbindt er zich toe de op hem van toepassing zijnde wetgeving te respecteren en om geen wijzigingen aan te
brengen aan zijn vennootschapsvorm zonder voorafgaandelijk akkoord van de Bank.
Artikel 11 – Overdracht - Subrogatie
De Kredietnemer aanvaardt dat, tijdens de looptijd van het krediet, de Bank het recht heeft om haar rechten geheel of gedeeltelijk
over te dragen of om een derde geheel of gedeeltelijk in deze rechten te subrogeren. Tevens heeft de Bank het recht om Zekerheden
te verstrekken over haar rechten in het voordeel van een centrale bank of een gelijkaardige instelling.
De Kredietnemer aanvaardt tevens dat, tijdens de looptijd van het krediet, de Bank het recht heeft verplichtingen die voortvloeien
uit de kredietovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een vennootschap van de ING Groep gevestigd in de Europese
Unie of aan een kredietinstelling die op het ogenblik van de overdracht haar hoofdzetel in de Europese Unie heeft en met een door
een gereputeerd financieel ratingbureau verstrekte rating die minstens gelijk is aan deze van de Bank.
Tot slot aanvaardt de Kredietnemer dat, ingeval van opzegging van het krediet, de Bank het bijkomend recht heeft om haar rechten
en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen of om een derde geheel of gedeeltelijk in deze rechten te subrogeren.
De Bank zal ook gerechtigd zijn om, in het kader hiervan, alle noodzakelijke informatie door te geven aan de potentiële overnemer.
Artikel 12 – Bepaling van de schuldvordering – Gevolgen van schorsing en beëindiging van het krediet
12.1 Bepaling van de schuldvordering
Het bestaan en het bedrag van de schuldvordering van de Bank worden op voldoende wijze vastgesteld door de door haar
opgemaakte afrekening. Dit saldo zal worden verhoogd met de eventuele verbintenissen die voortvloeien uit aangevatte maar nog
niet geboekte verrichtingen.
De Bank kan, zonder afstand te doen van haar rechten, de boeking van de rente en provisies schorsen, evenals, eventueel, de
terbeschikkingstelling van rekeningafschriften aan de Kredietnemer. De Bank brengt laatstgenoemde op eenvoudig verzoek op de
hoogte van de toestand van zijn verbintenissen.
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12.2 Schorsing
Tijdens de schorsing van het krediet of van één of meerdere gebruiksvormen kan de Kredietnemer geen opnemingen meer doen op
het geschorste krediet of de geschorste kredietvormen
12.3 Beëindiging
De Bank kan het krediet beëindigen in toepassing van de artikelen 7 en 8 van dit Reglement.
Indien het krediet of een gebruiksvorm geheel of gedeeltelijk op een contractueel overeengekomen vervaldag komt of bij het
verstrijken van een periode waarin een krediet of gebruiksvorm opneembaar is (bijvoorbeeld een seizoenskrediet) wordt het krediet
of de gebruiksvorm voor een overeenkomstig bedrag van rechtswege beëindigd zonder dat de Bank enige kennisgeving moet doen.
Ongeacht de wijze van beëindiging van het krediet worden:
- bij gedeeltelijke beëindiging van het krediet de door de beëindiging getroffen gebruiksvormen geheel of gedeeltelijk eisbaar,
met inbegrip van alle vorderingen van welke aard ook. Indien hierdoor een overschrijding op de resterende kredietlimiet zou
ontstaan dan moet deze overschrijding, zoals bepaald in artikel 3 onmiddellijk aangezuiverd worden.
- bij gehele beëindiging van het krediet de rekening-courant en alle rekeningen die er deel van uitmaken beëindigd, behalve
uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. Alle gebruiksvormen van het krediet worden eisbaar, met inbegrip van alle
vorderingen van welke aard ook.
De rentetarieven zullen bepaald worden volgens de bepalingen van Artikel 5.
In geval van niet-terugbetaling van een opeisbaar bedrag binnen de 30 dagen, kan de Bank de rentevoet van toepassing op dit
bedrag, met maximaal 2 % per jaar verhogen voor niet-gerechtelijke inningkosten.
De Bank heeft te allen tijde het recht om de vervallen of opeisbare verbintenissen van de Kredietnemer(s) en Derde Garant(en) uit
welke hoofde ook geheel of gedeeltelijk, te debiteren in één van hun respectieve rekeningen. Dergelijke debitering zal geen
aanleiding geven tot schuldhernieuwing.
Artikel 13 - Aanwending van ontvangen bedragen & uitwinning van Zekerheden
In geval van beëindiging van het krediet worden alle bedragen die de Bank ten gunste van de Kredietnemer ontvangt of die
rechtstreeks aan de Bank worden gestort in haar hoedanigheid van schuldeiser van de Kredietnemer, door haar aangerekend op de
schuld of op dat gedeelte van de schuld welke zij eerst wenst aan te zuiveren.
Indien bepaalde verbintenissen nog niet eisbaar zijn, kan de Bank de aldus ontvangen of gestorte bedragen op een onderscheiden
rekening op haar naam of op naam van de Kredietnemer storten; deze bedragen worden dan aangewend als waarborg voor alle
verbintenissen van de Kredietnemer die voortvloeien uit de zakenrelaties tussen de Bank en de Kredietnemer. In geval van
schorsing van het krediet beschikt de Bank eveneens over deze mogelijkheid.
Indien de Bank aan een rangregeling of een verdeling deelneemt, doet zij dit voor het totale bedrag van haar schuldvordering; de
toegekende dividenden komen eerst in mindering van de schuld of van het gedeelte van de schuld waarvan de aanzuivering op dat
ogenblik het meest met het belang van de Bank strookt.
Geen enkele toestand, tenzij een wettelijke, kan de tegeldemaking van de Zekerheden of één ervan, waartoe de Bank naar haar
goeddunken wenst over te gaan, vertragen of schorsen, ongeacht of ze door de Kredietnemer of een Derde Garant gesteld zijn.
Artikel 14 – Derde Garant
Tot de volledige terugbetaling van de door hem gewaarborgde verbintenissen,
- kan de Derde Garant, alsook zijn erfgenamen en rechthebbenden, door de Bank op de hoogte worden gebracht van de toestand
van de verbintenissen die hij waarborgt;
- erkent de Derde Garant dat alle wijzigingen aan de bepalingen, voorwaarden en modaliteiten van het krediet, ongeacht of dit
eisbaar is en zelfs indien hij hiervan niet op de hoogte werd gebracht, hem tegenwerpbaar zijn;
- dient de Derde Garant de Bank, op haar eerste verzoek, alle inlichtingen te bezorgen die zij nodig acht voor de beoordeling van
zijn economische, financiële en vermogenstoestand;
- ziet de Derde Garant ervan af zich te beroepen op de niet-naleving van de vereiste formaliteiten inzake handelspapier;
- zal de Derde Garant geen enkel bestanddeel van zijn vermogen waarop een Zekerheid rust ten gunste van de Bank, bezwaren
met een Zekerheid ten gunste van een derde;
- verbindt de Derde Garant zich ertoe geen subrogatie in te roepen in de rechten van de Bank en geen enkel verhaal ook uit te
oefenen op de Kredietnemer of op een andere Derde Garant uit hoofde van betalingen aan de Bank verricht.
De Bank zal artikel 8 kunnen toepassen indien de Derde Garant zijn verbintenissen ten overstaan van de Bank niet nakomt, zijn
verbintenis herroept of zich bevindt in één van de gevallen die in genoemd artikel worden opgesomd.
De vervallenverklaring van de termijn ten overstaan van de Kredietnemer geldt ten overstaan van de Derde Garant.
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Daarentegen komt de verschoonbaarheidverklaring met betrekking tot de Kredietnemer de Derde Garant niet ten goede, met
uitzondering van de gevolgen van de verschoonbaarheidverklaring voor de natuurlijke personen die zich kosteloos borg hebben
gesteld.
Vanaf de ingebrekestelling, die kan gebeuren per aangetekende brief, van de Derde Garant die een persoonlijke Zekerheid heeft
verschaft, zullen op het gevorderde bedrag, verhoogd met de inningkosten, van rechtswege interesten en provisies verschuldigd
zijn tegen de tarieven die eisbaar zijn tegenover de Kredietnemer.
Artikel 15 - Discontokredieten van handelspapier
In geval van een krediet aanwendbaar door de discontering van handelspapier:
- gebeurt de discontering “onder gewoon voorbehoud”;
- kan de Bank de wisselbrieven die niet haar goedkeuring dragen weigeren;
- mogen de wisselbrieven niet zijn uitgegeven in het kader van een consumentenkrediet (wet van 12 juni 1991) of van een
hypothecair krediet (wet van 4 augustus 1992);
- kan de Bank te allen tijde op de rekening-courant van de Kredietnemer het bedrag tegen boeken van een onbetaalde wissel die
voorheen ten gunste van de Kredietnemer gedisconteerd werd; in geval van een leveranciersdisconto kan de Bank de rekening
van de betrokkene te allen tijde debiteren voor het bedrag van een eisbare wissel; in beide gevallen zal dat gebeuren met als
valutadatum de dag van de opeisbaarheid;
- kan de Bank te allen tijde de niet-vervallen wissels tegen boeken in de gevallen opgesomd onder artikel 8;
- kan de Bank de tegen geboekte wissels bewaren voor de uitoefening van haar rechten van derde houder;
- is de Bank vrijgesteld van de formaliteiten vereist inzake handelspapier; zij kan ze evenwel vervullen, meer in het bijzonder
protest laten opmaken;
- gebeurt het endossement van een wissel door de Bank zonder verhaal tegen haar handtekening.
Artikel 16 - Borgstellingen en Waarborgen
De borgstellingen en waarborgen die door de Bank of door een derde volgens de instructies van de Bank worden gesteld, vallen
onder de volledige verantwoordelijkheid van de Kredietnemer.
Deze verantwoordelijkheid blijft gehandhaafd zolang de Bank niet wordt bevrijd van elke verbintenis die voortvloeit uit de
betrokken borgstelling of waarborg (de bevrijding gebeurt hetzij automatisch op de vervaldatum, hetzij in de landen die geen
vervaldatum aanvaarden, wanneer de begunstigde de Bank uitdrukkelijk bevrijdt).
De Bank is op onherroepelijke wijze ertoe gemachtigd haar verbintenis uit te voeren, volgens de bedongen voorwaarden, op het
eerste verzoek van de begunstigde of van de derde.
Wanneer de verbintenis van de Bank het karakter heeft van een borgstelling zien de Kredietnemer en de Derde Garant ervan af zich
te beroepen op de bepalingen van artikel 2031 van het Burgerlijk Wetboek 2 .
Indien de verbintenis van de Bank van onafhankelijke aard is (abstract), verbindt de Kredietnemer zich ertoe zich niet te beroepen
op een uitzondering gebaseerd op zijn verhoudingen met de begunstigde.
Ingeval van betwisting over de juiste aard van de verbintenis, zal de Bank gerechtigd zijn deze als een abstracte verbintenis te
beschouwen en tot uitvoering over te gaan.
De Kredietnemer dient zonder verwijl alle bedragen terug te betalen die de Bank in uitvoering van haar verbintenis heeft betaald;
de Bank mag de rekening van de Kredietnemer hiervoor debiteren.
Indien de waarborg gesteld werd in een vreemde munt zal de Bank –indien nodig en ongeacht de evolutie van de wisselkoers
tussen het tijdstip van het beroep door de begunstigde en de effectieve uitbetaling - gerechtigd zijn de tegenwaarde van het door
haar in het kader van de waarborg betaalde bedrag te debiteren in de rekening van de Kredietnemer.
Artikel 17 - Acceptkredieten
Op de vervaldag van de accepten die door de Bank onderschreven werden, zal laatstgenoemde de rekening van de Kredietnemer
debiteren voor het bedrag nodig voor de betaling ervan.
Elk accept zal evenwel onmiddellijk opeisbaar worden in alle gevallen waarin de Kredietnemer bedragen ontvangt afkomstig van
hetzij exportverrichtingen gefinancierd door het accept, hetzij de wederverkoop van de goederen waarvan de invoer door het accept
2

Artikel 2031 van het Burgerlijk Wetboek luidt als volgt: "De borg die een eerste maal betaald heeft, heeft geen verhaal op de hoofdschuldenaar die een tweede
maal betaald heeft, wanneer hij de laatstgenoemde van de door hem gedane betaling geen kennis heeft gegeven; behoudens zijn recht op terugvordering tegen de
schuldeiser.
Wanneer de borg betaald heeft zonder te zijn vervolgd en zonder de hoofdschuldenaar daarvan kennis te hebben gegeven, heeft hij geen verhaal op hem, in geval
die schuldenaar op het ogenblik van de betaling gronden mocht hebben gehad om te doen verklaren dat de schuld teniet was; behoudens zijn recht op terugvordering
tegen de schuldeiser".
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gefinancierd werd alsook in het geval van terugkeer in België van het geheel of een gedeelte van de goederen waarvan de export
door het accept gefinancierd werd.
Bovendien kan de Bank de door haar onderschreven accepten opeisbaar stellen indien zich één van de gevallen voordoet voorzien
in artikel 8 en dit afgezien van het feit of de Bank al dan niet gebruik maakt van haar recht om het krediet geheel of gedeeltelijk te
schorsen of het geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
In voornoemde gevallen van vervroegde opeisbaarheid kan de Bank de rekening van de Kredietnemer debiteren voor het bedrag
van de accepten; de Kredietnemer verbindt zich ertoe zijn rekening hiervoor van voldoende dekking te voorzien.
De Kredietnemer verbindt zich ertoe, behoudens uitdrukkelijk akkoord van de Bank, dat de financiering via accepten niet gepaard
gaat met enig overbrugging- of verlengingskrediet dat de vervaldatum van de accepten rechtstreeks of onrechtstreeks verlengt.
Artikel 18 - Kredieten in vreemde munten of in rekeneenheden
Afgezien van de mogelijkheid waarover zij krachtens artikel 8 beschikt, kan de Bank zonder opzegging elk krediet aanwendbaar in
vreemde munten of in rekeneenheden, schorsen of beëindigen:
 indien zij deze munten of rekeneenheden niet kan verkrijgen op de markt;
 indien zij haar verplichtingen niet verder mag of kan nakomen;
 indien maatregelen opgelegd door gelijk welke overheid, voor haar nadelige gevolgen zouden kunnen meebrengen op het vlak
van de inzameling of de wederbelegging ervan;
en dit ongeacht de reden voor het ontstaan van deze omstandigheden.
De Kredietnemer zal in geen enkel geval aanspraak kunnen maken op enige vergoeding.
Artikel 19 - Voorziening - Pand
Alle schuldvorderingen van de Kredietnemer op de Bank zijn verpand ten gunste van deze laatste, evenals alle schuldvorderingen
op derde partijen, uit welke hoofde ook. Bedoeld worden onder meer vorderingen op klanten, op verzekeringsmaatschappijen,
vorderingen uit hoofde van verkoop van roerende of onroerende activa evenals schuldvorderingen op andere financiële
instellingen. Verder omvat dit pand ook vorderingen ten opzichte van de overheid in de meest ruime zin onder meer de sociale
zekerheid, pensioenen of de fiscus.
Ter dekking van haar risico, zoals zij het evalueert, voortspruitend uit alle rechtstreekse of onrechtstreekse, zelfs voorwaardelijke
of eventuele, verbintenissen van de Kredietnemer, kan de Bank te allen tijde automatisch de rekening van de Kredietnemer
debiteren ten belope van het bedrag nodig hetzij voor de stijving, in uitvoering van de voormelde inpandgeving, van een
onderscheiden rekening op naam van de Kredietnemer, hetzij voor de aanleg van een voorziening in een onderscheiden rekening op
naam van de Bank
Artikel 20 - Kosten
Alle kosten, rechten en honoraria voortvloeiend uit de kredietovereenkomst en de gevolgen ervan, zijn ten laste van de
Kredietnemer.
Meer in het bijzonder en onverminderd wat bepaald is in artikel 1023 van het Gerechtelijk Wetboek, kan de Bank, op basis van
geëigende bewijsstukken, de Kredietnemer de kosten ten laste leggen die zij oploopt of uitgeeft als gevolg van om het even welke
gerechtelijke procedure ook betreffende de Kredietnemer of een Derde Garant.
Artikel 21 - Bescherming van de persoonlijke gegevens.
21.1 Verwerking door de Bank en mededeling van de gegevens van de persoonlijke gegevens.
De gegevens vermeld in de kredietovereenkomst en de gegevens die door de Bank bij de aanwending of de terugbetaling van het
krediet eventueel worden ingezameld, worden door de Bank, verwerkt met het oog op de toekenning en het beheer van de
kredieten, het centrale beheer van cliënten, het beheer van rekeningen en betalingen, de marketing van bank- en/ of
verzekeringsdiensten (behoudens verzet op uitdrukkelijk verzoek en kosteloos van de desbetreffende natuurlijke persoon), het
verwerven van een globaal overzicht van de cliënt en de controle van de verrichtingen en het voorkomen van onregelmatigheden.
De gegevens die door de Bank worden ingezameld, worden bovendien geheel of gedeeltelijk meegedeeld aan de andere
vennootschappen van de bank- en verzekeringsgroep van ING in de Europese Unie (lijst op verzoek) met het oog op het centrale
beheer van cliënten, de marketing (behoudens kosteloos verzet van de desbetreffende natuurlijke persoon), het verwerven van een
globaal overzicht van de cliënten, (eventueel) het verstrekken van diensten en de controle van de regelmatigheid van de
verrichtingen (hierin begrepen de het voorkomen van onregelmatigheden).
Elke natuurlijke persoon kan zich gratis en op eenvoudig verzoek verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende gegevens
door de Bank met het oog op direct marketing en/ of tegen de mededeling van deze gegevens aan andere vennootschappen van de
ING Groep in de Europese Unie voor direct marketing doeleinden.
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Geen enkele wettelijke bepaling legt de verplichting op de vragen die door de Bank of door een andere vennootschap van de ING
Groep in de Europese Unie worden gesteld, te beantwoorden, maar niet-beantwoording kan, naar gelang van het geval, leiden tot
de onmogelijkheid van of de weigering door de Bank of door een andere vennootschap van de ING Groep in de Europese Unie om
een (pre-)contractuele relatie aan te gaan, een dergelijke relatie voort te zetten of een verrichting die door de desbetreffende
natuurlijke persoon of door een derde te zijnen gunste wordt gevraagd, uit te voeren.
Elke natuurlijke persoon kan van de hem betreffende gegevens kosteloos kennis nemen en deze laten rechtzetten.
Bijkomende informatie is beschikbaar in artikel 6 (Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) van het Algemeen Reglement der
verrichtingen van de Bank.
21.2 Registratie in de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen.
Conform de wetgeving betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen worden er gegevens met betrekking tot de
Kredietnemers en hun overeenkomsten geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen (“de Centrale”), die door
de Nationale Bank van België (de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel) gehouden wordt.
Die overeenkomsten zijn o.a. de kredietovereenkomsten en de niet toegelaten debetstanden op rekeningen (art. 2, 6° van de wet).
In voorkomend geval zullen ook de wanbetalingen die eruit zouden voortvloeien in de Centrale geregistreerd worden.
De betrokken Kredietnemers zijn de natuurlijke personen die hun hoofdverblijfplaats in België hebben, en de rechtspersonen die in
België gevestigd zijn.
Alle rechts- of natuurlijke personen, van wie de gegevens in de Centrale geregistreerd worden, hebben een recht op toegang en, in
voorkomend geval, op rechtzetting. Die gegevens worden door de Centrale verwerkt met het oog op hun raadpleging door de
kredietinstellingen. De Centrale bewaart de gegevens voor dat doel tot één jaar na hun referentiedatum.
Artikel 22 - Toepasselijke wetgeving en toekenning van de bevoegdheid
De rechten en verplichtingen van de Kredietnemer, de Derde Garant en de Bank zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
Behoudens de gevallen waarin de bevoegde rechtbanken worden aangeduid door dwingende wettelijke bepalingen, kan de Bank,
ongeacht of zij eiseres dan wel verweerster is, elk geschil, binnen de wettelijke beperkingen, voor de rechtbanken van Brussel of
voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de vennootschapszetel of van de werkelijke of gekozen woonplaats van de
Kredietnemer of van de Derde Garant, brengen of doen brengen.
De bedingen van dit Reglement zijn van toepassing op alle toestanden en procedures welke, in het licht van het vreemd recht dat
toepasbaar zou zijn, analoog zijn met toestanden en procedures naar het Belgisch recht.
Reglement geregistreerd te Brussel 6de kantoor op 27 maart 2012 boek 300, blad 7 , vak 5.
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