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I. Toepassingssfeer

• Bedrijfsleven
• Basiswetgeving

– Burgerlijk wetboek (bijgewerkt in 2007!)
– Hypotheekwet 1851
– Wet inpandgeving handelszaak 1919
– Faillissementswet – Wet gerechtelijk akkoord
– Wet financiële zekerheden 2004 



Jargon

• Lening
• Faciliteit - Kredietfaciliteit
• Financiering
• Engels: Facility, Credit facility, Loan, Term loan, 

etc.



II. Bijzondere aandachtspunten in een
kredietdossier

• Identificering en onderzoek van risico’s
• Verdeling van risico’s tussen partijen
• Beheer van risico’s



II.A Identificering en onderzoek van 
risico’s

• Eigendomsstructuur, statuten, jaarrekeningen
• Titel
• Projectomschrijving met budgetten en termijnen
• Overeenkomsten (koop, bouw, huur, beheer, verzekering, 

...)
• Vergunningen, verslagen (milieu, waarde, ...)
• Lasten (en belastingen) en opbrengsten
• Kosten



II.B Verdeling van risico’s tussen
partijen

• Welke clausules zijn vatbaar voor onder-
handelingen en dus voor verdeling van risico’s?
– «Hard provisions» of technische bedingen (betalingen, 

bepaling rentevoet en -periode, mededelingen, ...)
– «Soft provisions»: bepaalde clausules (naast de zuiver

commerciële) zijn wel vatbaar voor onderhandelingen -
meer afhankelijk van de situatie van de kredietnemer en 
van de aard van het krediet (verklaringen, tekort-
komingen, verplichtingen, ...)



Gevallenstudie
Vraagstelling: HardHard of SoftSoft ?

• Tekortkomingen
• Sancties
• Fiscale bedingen (vb.     
roerende v/h)
• Terbeschikkingsstelling
• Provisies/commissies
• Toepasselijk recht
• Mededelingen

• Partijen – overdracht
• Bedrag
• Termijn
• Rente – berekening
• Betalingsmechanisme
• Zekerheden
• Verklaringen en garanties
• Opschortende voorwaardn



Clausules vatbaar voor onderhandelingen
Voorbeelden

• Definities: 
– Gewaarborgde Verplichtingen: betekent elke verplichting tot 

betaling van hoofdsommen, rente, moratoire interesten, 
commissies, provisies, compensaties (met inbegrip van 
schadevergoeding voor niet-naleving door de Kredietnemer van 
zijn verplichtingen ten aanzien van de Kredietgever krachtens de 
Overeenkomst), kosten en incidentele bedragen, of bedragen die in 
andere opzichten verschuldigd zijn of zouden zijn door de 
Kredietnemer aan de Kredietgever krachtens de Overeenkomst.

– Huurgelden: betekent de huurprijzen, leasinginkomsten, 
vergoedingen of andere inkomsten uit een Huur, met uitzondering 
van de lasten.

– Zie ook p. 56.



Materieel Nadelige Wijziging: (zie ook voorbeeld blz. 15)
– een gebeurtenis die, naar mening van de Kredietgever, een gerechtvaardigde 

vrees kan doen ontstaan voor oninbaarheid of het voorkomen van andere 
omstandigheden waardoor van de Kredietnemer niet redelijkerwijze kan 
verwacht worden dat hij de Overeenkomst aan de overeengekomen 
voorwaarden verderzet;(Std)

– een gebeurtenis die, naar mening van de Kredietgever, die hierbij redelijk dient 
te oordelen, een gerechtvaardigde vrees doet ontstaan voor oninbaarheid of het 
voorkomen van andere omstandigheden waardoor van de Kredietnemer niet 
redelijkerwijze kan verwacht worden dat hij de Overeenkomst aan de 
overeengekomen voorwaarden verder zet; (Rob)

– elke gebeurtenis of omstandigheid (andere dan een gebeurtenis of een 
omstandigheid die in Artikel ** (a) tot (t) wordt omschreven) die (wanneer deze 
alleen wordt gezien of samen wordt gezien met enige vorige gebeurtenis of 
omstandigheid) een ongunstige verandering in de activa, de financiële toestand 
of de handelpositie van de Kredietnemer uitmaakt en van een zodanige 
betekenis is dat (naar de mening van de Agent, op redelijke wijze handelend) 
redelijkerwijze kan worden verwacht dat de Kredietnemer niet kan voldoen aan 
enige van zijn betalingsverplichtingen of enige andere wezenlijke verplichting 
onder de Financieringsdocumenten;(VR)

– een gebeurtenis die allicht als gevolg zal hebben dat de Kredietnemer zijn 
verplichtingen onder de Overeenkomst niet meer kan nakomen.(StJ)



– Meerderheidskredietgevers: 
• betekent, op elk ogenblik, de Kredietgevers wiens 

verplichtingen en aandeel in het Uitstaande Bedrag meer dan 
66,66 percent van het totaal van de Commitments en het 
Uitstaande Bedrag bedragen;

• betekent, op elk ogenblik, de Kredietgevers wiens  
verplichtingen en aandeel in het Uitstaande Bedrag meer dan 
51 percent van de Totale Commitments en het Uitstaande 
Bedrag bedragen (of, indien de Totale Commitments tot nul 
herleid zijn, meer dan éénenvijftig (51) percent van de Totale 
Commitments bedragen onmiddellijk voorafgaand aan deze 
herleiding);

• Zie ook voorbeeld blz. 14



• Verklaringen en garanties: voorbeelden
– Controle door de Aandeelhouder: dat alle aandelen 

van de Kredietnemer rechtstreeks of onrechtstreeks in 
handen zijn van de Aandeelhouder en onbezwaard zijn
en dat de Kredietnemer rechtstreeks en onrechtstreeks 
gecontroleerd wordt zoals weergegeven in [Bijlage *]

– Schuldverplichtingen - Aansprakelijkheden: geen 
financiële schuldverplichtingen aan te gaan of hebben 
anders dan (x) de financiële schuldverplichtingen die 
voortvloeien uit de Overeenkomst, en (y) 
schuldverplichtingen conform enige interne leningen
die in elk dergelijk geval een achtergestelde schuld
zullen vormen



Gevallenstudie

Geval: Hypothecaire lening

Vraagstelling: Bank wenst dat géén huurovereenkomsten
gesloten worden zonder diens voorafgaandelijke
toestemming – Kredietnemer wil het wèl



• Verplichtingen: Vb: Huurovereenkomsten: 
– zonder de voorafgaande toestemming van de 

Kredietgever geen enkele huurovereenkomst af te 
sluiten;

– zonder de voorafgaande toestemming van de 
Kredietgever, die deze niet onredelijkerwijs kan 
weigeren, geen enkele huurovereenkomst af te sluiten 
tenzij dergelijke huurovereenkomst is afgesloten 
• aan marktvoorwaarden
• op basis van het model in Bijlage *
• voor een prijs minstens overeenkomend met de geplande 

huurinkomsten uiteengezet in Bijlage **, enz.



• Tekortkomingen: Vb: Cross-default:
– enige andere schuldverplichting van de Kredietnemer 

wordt niet betaald op haar vervaldag of binnen een 
toepasselijke aflossingsvrije periode of wordt geldig 
verschuldigd en vervallen verklaard vóór de 
gespecificeerde vervaldatum;

– enige andere materiële schuldverplichting van de 
Kredietnemer onder deze Overeenkomst wordt niet 
betaald op haar vervaldag of binnen een toepasselijke 
aflossingsvrije periode of wordt geldig verschuldigd en 
vervallen verklaard vóór de gespecificeerde 
vervaldatum en dewelke een Materieel Nadelige 
Wijziging vormt;



II.C Beheer van risico’s

• Reps & W en plichten (zie bvb. art. 19-22 blz. 50-60)
– Verslaggeving en controle: hyp. staat, 

boekhouding, uitvoering, rekeningen, ...
– Verzekeringen
– Ratios
– Stemrechten
– Geen wijzigingen (aandelen; mede-contractanten)

• Toerekenbare tekortkomingen
(art. 23 blz. 61-65)



III. Zekerheden en quasi-zekerheden

• Geheel of gedeeltelijk
• Kosten
• Lichting



III.A Zekerheden
• Hypotheek
• Hypothecair mandaat
• Voorrecht op vergoeding van de verzekeraar
• Verpandingen (handelszaak, aandelen, rekeningen, 

vorderingen e.a. financiële instrumenten)
• Borgstellingen (corporate, persoonlijke, bancaire)
• Verklaring van kapitaalsinstandhouding



III.B Quasi-zekerheden

• Negatieve zekerheden
• Achterstellingen

(subordinatie)
• Comfort brieven



IV. Controle en opvolging

• Beheer van risico’s
• Aansprakelijkheden
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