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l INLEIDING

Door omstandigheden kon deze kroniek niet verschijnen in het Jaarboek 2000. Zij
bestrijkt daarom een iets langer tijdvak dan gebruikelijk. Achtereenvolgens wordt
aandacht besteed aan literatuur (par. 2), rechtspraak (par. 3) en wetgeving (par.
4).

2 LITERATUUR

De literatuur over de relatie tussen bank en cliënt werd in de afgelopen periode
verrijkt met twee monografieën. Daarnaast zijn ook de kronieken van Molenaar
in het Tijdschrift voor Consumentenrecht (TvC) voor het kritisch volgen van in
het bijzonder de uitspraken van de diverse geschillencommissies van belang.'
Voor de bankvoorwaarden is voorts de monografie van Slagter de moeite van het
raadplegen waard.2 Aan de hand van de Algemene bankvoorwaarden 1996 gaat
hij in op uitspraken van de gewone rechter en vooral van de geschillencommissies
die op dit gebied werkzaam zijn. Terwijl Slagter zijn boek regelmatig herziet,
gebeurt ook tussentijds het nodige. Wie dit op de voet wil volgen, kan terecht bij
het Uitsprakenblad, dat in beginsel alle uitspraken van geschillencommissies op
bancair gebied publiceert. Voor een overzicht van deze uitspraken kan men het
best de zojuist genoemde kronieken van Molenaar in TvC lezen.

Eind 2000 verscheen van de hand van Bakkerus een dissertatie over bancaire
aansprakelijkheid.3 De betekenis hiervan voor dit Jaarboek is beperkt, nu de
auteur de bancaire aansprakelijkheid tegenover de consument/kredietnemer buiten
beschouwing laat (p. 5). Dit neemt niet weg dat men met belangstelling kennis
zal nemen van de beschouwingen van de auteur over de meest voorkomende

1 F. Molenaar, Banken, TvC 1999, p. 318-332; TvC 2001, p. 16-37 en p. 284-306.
2 W.J. Slagter, Commentaar op de Algemene Bankvoorwaarden (Amsterdam 1999, 264 p.).
3 S.O.H. Bakkerus, Bancaire aansprakelijkheid/De civielrechtelijke aansprakelijkheid van de bank

jegens de (aspirant-)kredietnemer en jegens medeschuldeisers voor vermogensschade, in het
bijzonder wegens de schending van het ongeschreven recht (diss. Nijmegen; Deventer 2000,
328 p.).

179



E.H. HONDIUS

vormen van het bancaire krediet (geldlening, rekening-courant en obligokrediet),
over de behandeling van kredietaanvragen, het (niet) verstrekken van inlichtingen
door de bank, de privacybescherming en de verplichting om in te grijpen indien
voortzetting van het krediet zal leiden tot benadeling van kredietnemer.

Ten slotte vermeld ik de Utrechtse dissertatie - het onderwerp heeft niet recht-
streeks betrekking op de positie van de bank - over gelijke behandeling van
beleggers van de hand van Vletter-van Dort.4

3 RECHTSPRAAK

Van belang is HR 23 februari 2001, NJ 2001, 277, over de 1-jarige vervaltermijn
van art. 13 Algemene bankvoorwaarden: de opgave van de bank van het saldo
van een rekening-courant geldt als door de cliënt goedgekeurd, indien de cliënt
deze niet binnen twaalf maanden heeft betwist. Hoe verhoudt deze bepaling zich
tot art. 6:140 lid 3 BW? Dit artikel bepaalt dat een door de bank opgegeven saldo
als vastgesteld geldt indien de consument daar niet binnen een redelijke termijn
tegen protesteert. De Hoge Raad acht de bepaling in de algemene voorwaarden
niet onredelijk bezwarend, nu aangenomen mag worden dat de termijn van twaalf
maanden is ontleend aan art. 6:236 aanhef en sub g BW. Ten slotte is er ook —
enige - lagere rechtspraak van de gewone rechter te vermelden. Zo bepaalde de
Rechtbank Zwolle dat een bank zich niet op de verrekeningsbevoegdheid
ingevolge haar algemene voorwaarden mag beroepen indien zij opzettelijk in de
zin van art. 6:135 sub b BW heeft gehandeld.5

4 WETGEVING

Na verschillende andere landen heeft nu ook Portugal een wet welke een ieder
een aanspraak geeft op een bankrekening. Het recht geldt ook voor degenen die
hier naar normale marktmaatstaven niet voor in aanmerking zouden komen. De
aanspraak betreft een bankrekening en een debit card. De bankkosten mogen niet
meer dan 1% van het nationaal minimuminkomen bedragen. Ook voor ons land
is een dergelijke regeling door een enkeling bepleit.6

4 H.M. Vletter-van Dort, Gelijke behandeling van beleggers bij informatieverstrekking (diss.
Utrecht; Deventer 2001, 328 p.).

5 Rb. Zwolle 22 december 1999, NJ 2001, 39, alleen kopje.
6 Decreto-Lei n° 27-C/2000, 2000-03-10.
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BANKING SERVICES

The relationship between banks and their clients gave rise to a number of
publications. The General banking conditions were the subject of a decision of
the Hoge Raad, in which the provision stating that the client would be deemed
to have accepted a bank statement if he had not complained within twelve months
was not considered to be unfair. Portugal introduced legislation conferring the
right to a bank account.
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