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(Fraude)Onderzoekspraktijken 
van de bank en 
het einde van de 

agentuur
Het vervroegde einde van de agentuur wegens zware fout of uitzonderlijke omstandigheden

Het Wetboek Economisch Recht laat aan 
elke partij toe een agentuurovereenkomst 
onmiddellijk en zonder opzegtermijn 
te beëindigen wanneer er sprake is 
van een zware fout of uitzonderlijke 
omstandigheden die elke professionele 
samenwerking tussen de principaal en de 
agent definitief onmogelijk maken.

Zo’n vervroegd einde van de agentuur is 
uitzonderlijk. De financiële nadelen zijn 
aanzienlijk. Als de principaal op deze 
manier een einde stelt aan de agentuur 
krijgt de agent geen opzegtermijn 
of vervangende opzegvergoeding. 
Hij wordt evenmin vergoed voor zijn 
cliënteel in de vorm van de zogenaamde 
uitwinningsvergoeding. 

Andere nadelen zijn gelegen in de 
bewijslevering. Banken hebben de praktijk 
het kantoor van de agent onmiddellijk te 
sluiten (soms zelfs zonder aankondiging) 
en de toegang af te sluiten tot alle 
(digitale) gegevens. Op die manier wordt 
de agent afgesloten van bewijsmateriaal 
waarmee hij zich tegen de bank zou 
kunnen verweren. Dit probleem van 
onevenwicht in de wapengelijkheid 
heb ik eerder behandeld in mijn artikel 
Bewijsmedewerking van de bank bij het 
einde van de agentuur in Momentum 
nummer 1/2019.Tom Toremans - Advocaat Ligé Advocaten
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DE ZEVENDAGENTERMIJN
De onmiddellijke beëindiging van de 
agentuur is zo uitzonderlijk dat ze aan een 
zeer korte termijn onderworpen is. De 
agentuur kan niet meer vervroegd worden 
beëindigd als het feit ter rechtvaardiging 
ervan sinds ten minste zeven werkdagen 
bekend is aan de partij die zich erop 
beroept. Het is deze zevendagentermijn 
die centraal staat in dit artikel. 

Het Hof van Cassatie oordeelt dat de 
termijn van zeven werkdagen ingaat 
wanneer het feit ter rechtvaardiging van 
de beëindiging ter kennis is gekomen 
van de persoon die bevoegd is om de 
agentuurovereenkomst te beëindigen. 
Voldoende kennis betekent dat deze 
persoon voldoende zekerheid heeft om 
met kennis van zaken een beslissing te 
kunnen nemen, in het bijzonder voor zijn 
eigen overtuiging en tevens tegenover 
de andere partij en het gerecht. De 
bevoegde persoon moet niet alle bewijzen 
in handen hebben maar wel genoeg 
elementen om voldoende zekerheid te 
hebben over het bestaan van de feiten. 

DE PRAKTIJK VAN HET (FRAUDE)
ONDERZOEK VAN DE BANK
Het startpunt van de zevendagentermijn 
vanaf de kennisname door de bevoegde 
persoon bij de bank is reeds lang 
een belangrijk twistpunt in zaken van 
bankagentuur. 
Sommige banken hebben een praktijk 
ontwikkeld waarin ze eigen (fraude)
onderzoeksdiensten uitvoerige 
onderzoeken laten uitvoeren waarvan 
ze beweren dat deze à charge en à 
décharge zijn. De onderzoekers, die vaak 
al maanden met een vooronderzoek 
bezig zijn, vallen binnen in een 
bankkantoor en organiseren daar een 
verhoor van de bankagent. Vaak leggen 
deze bankagenten, totaal overdonderd, 
spontaan nadelige verklaringen af. Die 

speelt de bank dan uit tegen de agent als 
deze de beëindiging aanvecht. 
Ik ga in dit artikel niet in op de ethische 
vragen die men bij dit soort van praktijken 
kan stellen. Strikt juridisch gezien is het 
natuurlijk toegelaten vragen te stellen 
aan de agent. Het staat hem vrij te 
antwoorden zoals het hem goeddunkt. 

De praktijk van het (fraude)onderzoek 
is in gerechtelijke dossiers op een ander 
vlak ter discussie gesteld. Uit de gerichte 
en gedetailleerde vraagstelling bij de 
verhoren van de bankagent, kon worden 
afgeleid dat de bankdiensten reeds 
lang in kennis waren van de gegevens 
onderliggend aan de verwijten. In 
bepaalde dossiers rakelde de bank oude 
feiten op om het dossier aan te dikken 
naar aanleiding van de ontdekking van 
andere, nieuwe feiten. De bank hield dan 
voor dat deze oude feiten onderzoek 
vergden, dat erin bestaat de agent te 
ondervragen. Door die bijkomende 
ondervraging zouden deze oude 
feiten toch nog voor een onmiddellijke 
beëindiging in aanmerking komen, 
hoewel ze eigenlijk al veel langer bij de 
bank bekend waren. 

De meeste rechtspraak laat wel toe dat 
de bank een onderzoek voert, maar 
bekritiseert vooral dat de bank vaak 
intern treuzelt om de gegevens op het 
beslissingsniveau te brengen. Op die 
manier kan de bank de zevendagentermijn 
manipuleren. 

Andere rechtspraak bekritiseert dat 
de bank het onderzoek naar eigen 
goeddunken uitvoert en daarin 
allesbehalve spoed aan de dag legt. 

ACTUELE RECHTSPRAAK 
Het Hof van Cassatie heeft in een arrest 
van 14 november 2019 geoordeeld dat 
de zevendagentermijn maar ingaat 

wanneer het bestaan en de ernst van de 
feiten bekend is aan de partij die zich 
erop beroept, niet wanneer die partij 
zich hiervan rekenschap had kunnen 
geven. Indien het verkrijgen van een 
voldoende zekerheid het instellen van een 
onderzoek vereist, is het loutere feit dat 
dit onderzoek eerder had kunnen worden 
ingesteld en afgerond niet voldoende om 
tot laattijdigheid te besluiten.

Het Hof zegt met dit oordeel enkel dat 
de zevendagentermijn niet geschonden is 
door het loutere feit dat de bank de feiten 
eerder had kunnen kennen. 

De rechtspraak van het Hof van Cassatie 
lijkt de banken vrijgeleide te geven 
voor hun onderzoekspraktijken, maar 
dit is niet zo. De draagwijdte van deze 
rechtspraak is beperkt tot vraag naar de 
‘procedurefout’ van de tijdigheid van de 
beëindiging. Het Hof handhaaft zijn vaste 
rechtspraak dat de zevendagentermijn 
maar ingaat als de bevoegde persoon 
binnen de bank kennisneemt van de 
feiten. Als dit onderzoeksresultaten zijn 
van de onderzoeksdiensten, dan kan 
de bank in zekere zin inderdaad zelf het 
startpunt van de zevendagentermijn 
kiezen. 

VERSCHUIVING NAAR (HET 
BEWIJS VAN) DE GEGRONDHEID 
VAN DE BEËINDIGING
Door deze rechtspraak verschuift 
het rechterlijk toezicht op de 
onderzoekspraktijken naar de noodzaak 
van het onderzoek en de gegrondheid van 
de beëindiging. De onderzoekspraktijken 
kunnen dus nog op twee niveaus worden 
aangevochten. 

Ten eerste kan de agent nog steeds 
beargumenteren dat het onderzoek zelf 
onnodig was, omdat de bank reeds in 
bezit was van alle nodige elementen 
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om tot beëindiging over te gaan. Dit 
kan worden afgeleid uit de gerichte en 
gedetailleerde vraagstelling. Banken 
antwoorden daarop doorgaans dat ze de 
agent aan het woord moeten laten om de 
realiteit van de feiten en de ernst ervan 
te kunnen inschatten. In vele gevallen 
misbruiken zij echter het onderzoekrecht 
om oude gekende (en dus gedoogde) 
feiten toch voor een beëindiging aan 
te grijpen. Het is aan de rechter om 
te toetsen of het onderzoek werkelijk 
nodig was om de eigen overtuiging te 
vormen. Als dat niet het geval is, dan 
moet de bank worden geacht reeds 
eerder zijn overtuiging te hebben kunnen 
vormen. De rechter zou nog een stap 
verder kunnen gaan en oordelen dat de 
bank het onderzoekrecht misbruikt om 
op kunstmatige manier het normale 
tijdskader waarbinnen de beëindiging 
moet plaatsvinden op te rekken. 

Ten tweede is er de doorsteek naar de 
foutbeoordeling. De fout moet ernstig 

zijn om tot een onmiddellijke beëindiging 
aanleiding te geven. Uit een te traag 
gestart of te lang aanslepend onderzoek 
leidt de rechtspraak reeds lang af dat de 
feiten de samenwerking tussen partijen 
niet onmiddellijk en definitief onmogelijk 
maken. De bank moet zich op zodanige 
wijze organiseren dat ernstige feiten snel 
worden onderzocht en aangepakt, zo 
niet mag de rechter alsnog afleiden dat 
de feiten niet ernstig zijn. In dit verband 
zouden rechters het onderzoeksbeleid en 
de organisatiestructuur van de banken op 
de rooster moeten durven leggen. 

AANBEVELINGEN WANNEER 
DE AGENT MET EEN (FRAUDE)
ONDERZOEK GECONFRONTEERD 
WORDT 
De agent kan natuurlijk niet verhinderen 
dat een onderzoek wordt gevoerd. Het is 
ook niet aan te bevelen helemaal niet aan 
zo’n onderzoek mee te werken. Vooral de 
ondervragingen zijn risicovol. Het is aan 

te raden enkel te spreken in het bijzijn 
van een advocaat, voor sommige vragen 
bedenktijd te vragen, of zelfs schriftelijk te 
antwoorden na overleg met een advocaat, 
eventueel ondersteund met schriftelijke 
documenten. 
De agent moet zich er ook van bewust 
zijn dat ook de bank zelf risico’s loopt 
bij het voeren van het onderzoek. 
Gegevens die duiden op een laattijdig of 
opportunistisch optreden kunnen de bank 
duur komen te staan.  
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