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SUMMARY 

The development of sophisticated computer technology and the consequent 

computerisation of the payment system has had a far-reaching effect on fund 

transfer systems all over the world. The most important purpose of this thesis is to 

indicate the nature of an electronic fund transfer; to set out the relationships of the 

parties involved in an electronic funds transfer and to show by comparison with other 

legal systems where our law may be deficient in the regulation of the computerised 

payment system. 

At the outset, the nature and functions of money are compared to electronic fund 

transfers and a distinction drawn between paper-based transactions and electronic 

fund transfers. In this regard, electronic fund transfers as method of payment is also 

discussed. 

Automatic computer processing also gave rise to a variety of new kinds of financial 

services. A distinction is made between customer-initiated systems (A TM' s, EFTPOS 

and home-banking services) and systems used by the banks to effect electronic 

funds transfers between banks and to send financial messages. In this regard, the 

settlement function of clearing houses and the legal nature thereof are examined. A 

description of a local clearing house, the ACB, is included as well as a discussion of 

the clearing of cheques, the moment of payment of cheques and the status of the 

ACB. 

Other relevant legal aspects of the computerisation of the payment system which are 

examined and discussed are the following: the use of the so-called electronic 

signature; the regulation of risks in electronic payments and the creation of sufficient 

security measures; the criminal liability of an accused in the case of an unauthorised 

withdrawal or transfer; questions and problems surrounding evidential matters; the 

putting into operation of procedures to correct errors and the creation of an 

ombudsman to settle and resolve disputes; cheque truncation and the right of an 

individual to privacy in the milieu of electronic payments. Finally, the legal 

relationships between the parties involved in a credit transfer and the moment of 

payment is examined. Regulation in this regard is also considered. 

KEY TERMS 

Computerisation of payment system; electronic fund transfers; clearing houses; 

settlement; moment of payment; electronic signature; credit transfer; ATM; EFTPOS; 

home-banking services. 
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SAMEVATTING 

Die ontwikkeling van gesofistikeerde rekenaartegnologie en die gevolglike 

rekenarisering van die betalingstelsel het 'n verreikende effek op die 

fondsoordragstelsels van banke regoor die wereld gehad. Die belangrikste 

doelstellings van hierdie proefskrif is gevolglik om die aard van 'n elektroniese 

fondsoordrag aan te dui; om die verhoudinge tussen die partye betrokke by 'n 

elektroniese fondsoordrag nader te omskryf en om by wyse van 'n regsvergelykende 

ondersoek aan te toon waar daar leemtes in ons reg ten opsigte van die regulering 

van die gerekenariseerde betalingstelsel bestaan. 

Die aard en funksies van geld is ter aanvang met elektroniese fondsoordrag vergelyk 

en 'n onderskeid is tussen papierbasistransaksies en elektroniese fondsoordragte 

getref. In hierdie verband is elektroniese fondsoordrag as betalingsmetode ook 

bespreek. 

Outomatiese rekenaarverwerking het ook tot 'n verskeidenheid van nuwe soorte 

finansiele dienste aanleiding gegee. Daar is onderskei tussen klient-geaktiveerde 

stelsels (OTM'e, EFTPOS en tuisbankdienste) en fondsoordragstelsels wat deur die 

banke aangewend word om elektroniese fondsoordragte tussen banke te 

bewerkstellig en om finansiele boodskappe te versend. In die verband is die 

verrekeningsfunksie van klaringshuise en die regsaard daarvan ondersoek. 'n 

Beskrywing van die werksaamhede van die ACB, as plaaslike klaringshuis, is hierby 

ingesluit asook 'n bespreking van die verrekening van tjeks, die tydstip van betaling 

van tjeks en die status van die ACB. 

Ander relevante regsaspekte van die rekenarisering van die betalingstelsel wat 

ondersoek en bespreek is, is die gebruik van die sogenaamde elektroniese 

handtekening; die risikoreeling in die elektroniese betalingsverkeer en die daarstelling 

van voldoende sekuriteitsprosedures; die strafregtelike aanspreeklikheid van 'n 

beskuldigde in die geval van 'n ongemagtigde onttrekking of oordrag; vrae en 

probleme rondom bewysregtelike aangeleenthede; die inwerkingstelling van 

foutoplossingsprosedures en die daarstelling van 'n ombudsman om geskille te 

voorkom en te besleg; tjekretensie en die reg van die individu op sy privaatheid in die 

milieu van die elektroniese betalingsverkeer. Laastens is die regsverhoudinge tussen 

die deelnemende partye en die tydstip van betaling in die geval van 'n kredietoordrag 

ondersoek, en oorweging is aan regulering in die verband geskenk. 
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WOORDOMSKRYWINGS VAN AFKORTINGS EN BENAMINGS 

Die woordomskrywings wat hier gegee word, gee nie voor om alle 

instrumente wat vir elektroniese fondsoordrag gebruik word, te beskryf nie. 

Die woordomskrywings het bloot ten doel om daardie instrumente, of 

transaksies, of instellings wat in hierdie proefskrif bespreek word, kortliks te 

omskryf ten einde die onderwerp vir die leser meer toeganklik te maak. Die 

woordomskrywings gee verder ook nie voor om definisies te wees nie. 

OACB 

Dit is die afkorting wat gebruik word om die Automated Clearing Bureau 

(Edms) Bpk aan te dui. Die ACB is 'n maatskappy wat in 1973 gestig is deur 

die Suid-Afrikaanse verrekeningsbanke om voorsiening te maak vir 

gerekenariseerde fasiliteite tussen banke. 

0 Beitel 

Dit is 'n elektroniese kommunikasiestelsel van die Posterye wat deur die 

bestaande telefoonnet toegang tot rekenaardienste en databanke verleen. 

0 Betalingskaart 

Hierdie benaming omsluit alle kaarte wat gebruik word vir betaling, dit wil se, 

krediet-, debiet- en slimkaarte. 

0 Debietkaarte 

Die debietkaart word gewoonlik aangewend in EFTPOS-transaksies om vir 

goedere of dienste te betaal. Die kaart word aangewend om 'n direkte 

debietoordrag van die klient se rekening na die handelaar se rekening te 

maak. Outobankkaarte kan ook vir hierdie doel aangewend word. 

OEFTA 

Dit is die afkorting wat gebruik word om die Amerikaanse "Electronic Fund 

Transfer Act" 15 USC 1693 soos ge'implementeer deur Regulasie E 12 CFR 

205, aan te dui. 



v 

0 EFTPOS 

Dit is die Engelse afkorting wat gebruik word om "Electronic Fund Transfer 

at Point of Sale" (elektroniese fondsoordrag by punt van verkope) aan te dui. 

Die stelsel maak dit moontlik om elektroniese betaling in 'n winkel met 'n 

krediet- of debietkaart te bewerkstellig. 

0 "Float" (sweeftydperk) 

Hierdie is die tydperk wat verloop tussen die tydstip waarop die transaksie 

ge'inisieer is (die kredietkaart is gebruik of daar word met 'n tjek betaal) en die 

tydstip wanneer die rekening van die persoon wat betaal het, gedebiteer 

word. 

0 Kredietkaart 

Die gebruik van hierdie kaart behels drie regsverhoudinge, naamlik tussen die 

kaartuitreiker en die handelaar, die kaartuitreiker en die kaarthouer, en tussen 

die kaarthouer en die handelaar. Die kaartuitreiker verleen krediet aan die 

kaarthouer en die kaarthouer kan goedere en dienste teen daardie krediet 

koop van enige deelnemende handelaar. Die handelaar word deur die 

kaartuitreiker betaal. Die kaarthouer betaal die kaartuitreiker deur die totale 

verskuldigde bedrag te betaal wanneer hy die rekening ontvang, of met 

paaiemente teen 'n bepaalde rentekoers. Hierdie kaarte kan ook aan 'n OTM 

gekoppel word en gebruik word om allerlei funksies daar te vervul. 

OMICR 

Dit is die afkorting wat gebruik word om "magnetic ink character recognition" 

(magnetiese ink-karakter-herkenning) aan te dui. Hierdie proses word deur 

klaringhuise aangewend om dokumente te prosesseer. 

0 Multinet 

Dit was 'n net van Standard Bank, United Bank, die Poskantoor en Volkskas 

Bank. Hierdie finansiele instellings se OTM' e was regstreeks met mekaar 

verbind sod at kliente die OTM 'e van die ander finansiele instellings wat deel 
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vorm van die net, ook kon gebruik. 

0 "On-line" 

Hierdie benaming dui 'n gekoppelde stelsel aan wat ·direk met die 

hoofraamrekenaar of prosesseringstelsel in verbinding is. Alie transaksies wat 

in 'n gekoppelde stelsel uitgevoer word, word feitlik oombliklik gedoen. 

OOPC 

Hierdie is die afkorting wat gebruik word om die "operations processing 

centre" oftewel die verwerkingbedieningsentrum aan te dui waarheen die 

invorderingsbanke tjeks stuur. 

OOTM 

Dit is die afkorting wat gebruik word om 'n outomatiese tellermasjien aan te 

dui. 

0 "Off-line" 

Hierdie benaming dui 'n ongekoppelde stelsel aan. Alie transaksies word op 

magneetband gestoor en later na 'n sentrale punt vervoer waar dit verwerk 

word. 

0 Outobankkaarte 

Kaarte word aan kliente deur die banke uitgereik en hierdie kaarte word aan 

OTM'e gekoppel. Hierdie kaart kan dan, tesame met die PIN wat by die OTM 

ingesleutel word, gebruik word om geld te onttrek, deposito's te maak, 

rekenings te betaal, fondse tussen rekenings oor te dra en om banksaldo's 

aan te vra. 

0 Papierbasistransaksies 

Papierbasistransaksies bevat papier-gebaseerde instruksies. Papier-gebaseerde 

instruksies is daardie betalingsopdragte wat vervat word in of op papier en 

wat fisies tussen die partye en/of hulle banke oorgedra of gelewer moet word 
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om betaling te bewerkstellig. 

0 PIN 

Dit is die afkorting wat gebruik word om die sogenaamde persoonlike 

identifikasienommer van 'n klient aan te dui. Wanneer 'n betalingskaart aan 

'n klient uitgereik word wat gebruik kan word om byvoorbeeld geld by 'n 

outoteller te onttrek, moet die klient ook voorsien word van 'n PIN. Hierdie 

PIN identifiseer die klient wanneer dit by die outoteller ingesleutel word en 

verskaf terselfdertyd magtiging vir die onttrekking van die geld. 

0 Saswitch 

Hierdie is 'n organisasie sonder winsmotief en is deur 'n konsortium van 

vyftien finansiele instellings gestig. Die deelnemers is verbind met 'n sentrale 

rekenaarskakelnetwerk sod at 'n klient van enigeen van die deelnemende 

finansiele instellings, die OTM 'e van 'n ander deelnemende finansiele 

instelling kan gebruik. 

0 Slimkaarte 

Hierdie kaarte het 'n mikroprosessor wat in die kaart ingele is. Die kaart is 

geprogrammeer met 'n bepaalde waarde. Die kaart kan gebruik word om vir 

goedere te betaal en die handelaar se terminaal trek die waarde van die 

goedere af van die waarde in die kaart. Die handelaar se terminaal registreer 

die bedrag op 'n band wat daagliks aan die bank gelewer word. Die bank 

betaal die handelaar. Wanneer die waarde op die kaart opgebruik is, kan die 

kaart weer geprogrammeer word met 'n nuwe bedrag. 

0 SPEAK 

SPEAK is 'n akroniem vir "Single Passing Encoding and Capture". 

SPEAK-operateurs enkodeer die bedrag van tjeks op die tjek self. 

0 UNCITRAL 

Hierdie afkorting word gebruik om die "United Nations Commission on 

International Trade Law" aan te dui. UNCITRAL het 'n "Legal Guide on 
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Electronic Funds Transfer" (A/CN.9/SER.8/1) (1987) gepubliseer. UNCITRAL 

se sogenaamde "Working Group on International Payments" het verder ook 

'n modelwet in sake internasionale kredietoordragte opgestel. 
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HOOFSTUK 1 

INLEIDING EN T AAKSTELLING 

1. 1 INLEIDING 

"There have been three great ages of payment: first notes and coins, then paper 
payments and, lastly, electronic payments. Electronic payments give the opportunity 
for non-banks to break into the payment system, threatening one of the last services 
uniquely provided by banks. New technology has not only provided an ever increasing 
range of electronic payment products, it has also had far-reaching effects on the way 
in which banki;; operate in the widest sense. Accounting technology has allowed 
banks to handle greatly expanded numbers of customers; automation technology has 
substantially reduced the real cost of handling payments; liberating technology has 
cut the banks free from traditional constraints over time and place; and innovation 
technology has allowed banks to introduce a whole new range of products and 
services." 1 

Soos uit hierdie aanhaling blyk, het die ontwikkeling van gesofistikeerde 

rekenaartegnologie 'n verreikende effek op die fondsoordragstelsels van 

banke regoor die wereld gehad. 2 Aanvanklik is rekenaars eers deur die banke 

gebruik om sekere roetine-take te verrig, soos om hulle interne 

rekeningstelsels te outomatiseer. 3 Daarna is klaringshuise4 gestig om die 

beweging van geld te versnel en om die bundels papierwerk te verminder. Die 

grootste banke het ook hulle eie kommunikasienetwerke gestig om takke en 

filiale dwarsdeur die wereld te verbind. Sodoende het die bankwese 

toenemend gerekenariseer geword en elektroniese impulse word vandag al 

hoe meer vir bank-tot-bank-kommunikasie gebruik. Banke het ook rekenaars 

begin gebruik om dienste te verbeter - besighede kan nou direkte toegang tot 

hulle rekenings verkry met rekenaarverbinding en kan dieselfde verbinding 

gebruik om opdragte aan die bank te stuur en inligting oar die finansiele 

markte te verkry. 5 Plastiekkaarte gee weer aan die private klient elektroniese 

1 Frazer 3. Kyk ook Visser Evolution 189 ev; Stathopolous Modern Techniques 4 ev. 

2 Vgl ook David 65; Reed Electronic Finance Law 1 - 2; Werner Regulation of Wire 
Transfers 743; Ogilvie Canadian Banking Law 732 ev; Weerasoria Banking Law 125 
ev. 

3 Rowe Payments 1; Report - Giro System 3; Arora Electronic Banking 8 - 9; 
Weerasoria Banking Law 126. 

4 Kyk hfst 5. 

5 Vgl ook Arora Electronic Banking 11 - 13. 
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toegang tot 'n wye verskeidenheid van dienste. 6 

Die vraag is of hierdie ontwikkelings die bankier-klient-verhouding verander 

het. Elektroniese fondsoordrag het bankwese en betalingstelsels 

gerevolusioneer. 7 Outomatiese rekenaarverwerking het tot 'n verskeidenheid 

van nuwe soorte finansiele dienste aanleiding gegee. 8 Dit het oak die spoed 

waarmee inligting en finansiele transaksies verwerk word, geaffekteer. Die 

volume en spoed waarmee elektroniese fondsoordrag geskied en die bedrae 

daarby betrokke, laat die indruk dat die potensiele skade grater as by 

papierbasistransaksies mag wees. 9 Kliente van banke is gevolglik besorg dat 

die verskuiwing van papierbasistransaksies na elektroniese fondsoordrag sal 

beteken dat hulle 'n grater aandeel van die risiko's en die skade wat uit foute, 

bedrog en stelselfoutwerking mag ontstaan, sal moet dra. 10 

Dit is dus noodsaaklik ten einde hierdie vrese te besweer, dat die wye 

verskeidenheid van dienste en transaksies wat deur die term elektroniese 

fondsoordrag ingesluit word, regtens gedefinieer en moontlik gereguleer sal 

moet word. Aandag sal oak aan die regte, pligte en aanspreeklikhede van al 

die deelnemers in 'n elektroniese fondsoordragtransaksie gegee moet word. 

Die nuwe en toenemende kompleksiteite van elektroniese betalingsverkeer het 

verwarring vir die gewone klient teweeggebring. Aan die een kant verkry die 

klient groat voordeel en gerief uit die uitgebreide dienste wat daar vir horn 

beskikbaar is. Tog is daar bewerings dat die bedinge en voorwaardes wat 

banke op hulle kliente afdwing, eensydig is. 11 Die vraag is dus of kliente 

genoegsaam ingelig is oar die pligte van bankiers, hulle eie 

6 Kyk hfst 6 - 8. 

7 Volgens Reed Electronic Finance Law 1 is die veranderinge wat deur die koms van die 
rekenaar teweegebring is, net so fundamenteel en verreikend as daardie veranderinge 
wat met die lndustriele Rewolusie gepaard gegaan het. 

8 Vgl Mortimer Current Legal Problems 117. 

9 Kyk UNCITRAL Electronic Funds Transfers A/CN 9/SER B/1 48. 

10 Kyk UNCITRAL Electronic Funds Transfers A/CN 9/SER B/1 48; Werner Regulation 
of Wire Transfers 7 43; Chorafas 237 en vgl hf st 10 infra. 

11 Jack Report 12; Gutwirth & Joris 268. 
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verantwoordelikhede en die remedies wat tot hulle beskikking is. 12 

Daar sal 'n fyn balans gevind moet word tussen die belange van die banke 

aan die een kant, en die belange van hulle kliente aan die ander kant. Aan die 

een kant moet die banke toegelaat word om hulle besigheid kommersieel 

vryelik te bedryf. Aan die ander kant is die klient egter ook geregtig op die 

beskerming wat die reg horn behoort te bied in die uitvoering van sy private 

sake. 13 

Die algemene ondervinding in die geval van ontwikkelde lande was dat waar 

daar geen spesifieke wetgewing en regulasies ten opsigte van elektroniese 

fondsoordrag was nie, die banke geneig was om eensydige bedinge en 

voorwaardes op hulle kliente at te dwing: dit was die oorsprong van nuwe 

wetgewing wat die beskerming van die klient in veral Amerika en in 

Denemarke, ten doel gehad het. 

1.2 BEHOORT WETGEWING AANVAAR TE WORD OM ELEKTRONIESE 

FONDSOORDRAG TE REEL? 

1.2.1 Redes vir die aanvaarding van nuwe wetgewing 

In die geval van die sogenaamde papierbasistransaksies, dit is transaksies 

waar die opdrag om te betaal op papier gegee word, is daar bestaande 

wetgewing of gevestigde beginsels van die gemenereg om feitlik elke aspek 

daarvan te reel. Daarteenoor is daar huidiglik 'n vakuum ten opsigte van 

elektroniese fondsoordrag. 14 Die bestaande reg ten aansien van 

papierbasistransaksies het stadig ontwikkel soos wat probleme ontstaan het 

met die geleidelike ontwikkeling van papierbasistransaksies. Die pas van 

tegnologiese verandering en die potensiele volume van transaksies wat deur 

geoutomatiseerde prosesse gehanteer word, beteken dat so 'n evolusionere 

benadering onvanpas sal wees. Dit is nie in die belang van banke of hulle 

kliente dat elektroniese bankwese geklee sal wees in onsekerhede en 

12 Kyk hfst 14. 

13 Jack Report 12. 

14 Kyk Werner Regulation of Wire Transfers 743; Tyree Legal Issues 1201; Paget 286 
ev. 



4 

teenstrydighede in die reg nie. Daar behoort sekerheid en eenvormigheid oor 

die onderskeie regte en verpligtinge van die banke, hulle kliente en derde 

partye te wees. 

Die klient wat byvoorbeeld verkies om by wyse van 'n verhandelbare 

dokument te betaal, betaal met die wete dat die Wisselwet 15 daar is om die 

regte, pligte en aanspreeklikhede van die onderskeie partye te bepaal. Die 

verhouding tussen die klient en die finansiele instelling in die geval van 'n 

elektroniese fondsoordrag word huidiglik hoofsaaklik deur 

standaardvormkontrakte wat deur die finansiele instellings opgestel word, 

gereel. Finansiele instellings verkeer uiteraard in 'n sterker bedingingsposisie 

en kan hierdie posisie misbruik om eensydige bedinge en voorwaardes op 

hulle kliente af te dwing. Hierdie kontrakte bevat inderdaad verskeie 

uitsluitingbedinge wat die finansiele instellings se posisies verbeter. Dit is juis 

omdat daar 'n totale afwesigheid van wetteregtelike bepalings is, dat die 

leemte deur die gebruik van sodanige kontrakte gevul word. 16 

Gebruikersvertroue is belangrik omdat dit groter deelname sal verseker. Die 

vraag is dus of wetgewing waarin die regte, pligte en aanpreeklikhede van al 

die betrokke partye omskryf word, gebruikersvertroue sal verskaf en 

regsekerheid daar sal stel. 

1.2.2 Voorbehoude teen die aanvaarding van nuwe wetgewing 

Argumente teen die aanvaarding van nuwe wetgewing lui dat die doelstelling 

van 'n elektroniese fondsoordrag, naamlik om 'n bedrag geld van een 

rekening na 'n ander oor te dra, dieselfde is as die van 'n oordrag deur middel 

van 'n papierbasistransaksie. Die eindresultaat is dieselfde - 'n bedrag geld 

word van een persoon na 'n ander oorgedra deur middel van die medium van 

die bankstelsel. Die wesenlike beskerming wat die reg in die geval van 

papierbasistransaksies bied, sal in die geval van 'n elektroniese fondsoordrag 

dieselfde wees. Die raamwerk van die reg bly dieselfde, naamlik die 

kontraktereg, die deliktereg, en waar van toepassing, sekere wetteregtelike 

bepalings. Die argument lui verder dat hierdie reels aangepas kan word om 

15 34 van 1964. 

16 Kyk Mitchell Electronic Banking 17. Vgl oak Maddern The Consumer 22 - 23; Chant 
The Automated Teller Machine 110; Lee EFTS 293. 
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vir enige probleme wat uit elektroniese fondsoordrag ontstaan, voorsiening 

te maak. 17 

Ander, meer oortuigende, argumente lui dat onbuigbare wetgewing enige 

verdere ontwikkeling op die gebied van elektroniese bankwese sal inkort. 

Selfregulering is hier die doelstelling. 18 Daar behoort geen verandering in die 

reg oorweeg te word voordat al die voorgestelde elektroniese 

fondsoordragstelsels ten volle operasioneel is, en daar oak substansiele 

ervaring oar hulle werking bestaan nie. Voortydige wetgewing mag innovasie 

strem. 19 lndien die voorgestelde wetgewing sou poog om allesomvattend te 

wees, mag dit ook beteken dat sulke wetgewing te gekompliseerd sal wees. 

Die huidige situasie hier te lande waar elektroniese betalingsverkeer geheel 

en al deur kontraktuele ooreenkomste gereel word, is egter nie bevredigend 

nie. Daar bestaan twyfel of die toewysing van regte en pligte tussen die 

voorsieners en gebruikers van elektroniese fondsoordrag op hierdie wyse billik 

gereel word. 20 In die daaropvolgende hoofstukke sal daar ingegaan word op 

die probleme wat die gebruikers met elektroniese fondsoordrag as 'n 

betalingstelsel ervaar en aanbevelings sal gedoen word oar die aanvaarding 

van nuwe wetgewing al dan nie in elke geval. In hierdie verband sal 

vergelykings met buitelandse maatreels getref word. 

1.3 BUITELANDSE MAATREELS TEN OPSIGTE VAN ELEKTRONIESE 

FONDSOORDRAG 

Die vakuum wat daar bestaan ten opsigte van wetgewende . reelings in 

verband met elektroniese fondsoordrag was die oorsprong van wetgewing in 

verskeie lande. Die omvattendste wetgewing is te vinde in Amerika. Hierdie 

wetgewing is primer gerig op die beskerming van die verbruiker. In ander 

lande (Brittanje, Australie en Nieu-Seeland) is sogenaamde gedragskodes 

aanvaar. Die bedoeling met die gedragskodes is dat alle finansiele instellings 

17 Jack Report 78. Vgl ook Maki & Jerak 53 ev. 

18 Jack Report 78. Vgl ook Tyree Legal Issues 1201; Lambert Electronic Fund Transfer 
Systems 31 64. 

19 Vgl Maki & Jerak 53; Gutwirth & Joris 295. 

20 Vgl die Jack Report 81. 
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wat gebruik maak van elektroniese fondsoordrag as 'n betalingsmetode 

hierdie gedragskode sal navolg. Die gedragskodes is 'n vorm van 

self-regulering en is juis ontwikkel om wetgewing te voorkom. Die probleem 

met 'n gedragskode is egter dat daar geen verpligting op finansiele instellings 

rus om hierdie gedragskode na te volg nie, en dat die gedragskode ook nie 

deur die howe afgedwing kan word nie, tensy dit 'n statute re basis het. 21 

1.3. 1 Die Verenigde State van Amerika 

1.3. 1. 1 Die "Electronic Fund Transfer Act" 

Wetgewing in Amerika oor elektroniese fondsoordrag is vervat in die 

"Electronic Fund Transfer Act" van 197822 (kortweg die EFTA genoem), 

ge"implementeer deur Regulasie E23 van die Fed era le Reserweraad. Die 

wetgewing het die volgende ten doel: 

"The Act establishes the basic rights, liabilities and responsibilities of consumers who 
use electronic money transfers and of financial institutions that offer these services. 
This regulation is intended to carry out the purposes of the Act, including primarily 
the protection of individual consumers engaging in electronic transfers ... "24 

Die belangrikste verbruikersaangeleenthede wat deur hierdie wetgewing 

aangespreek word, is die volgende: 

- die openbaarmaking van kontraktuele voorwaardes vir elektroniese 

fondsoordragdienste in redelik maklik verstaanbare taalgebruik; 

- dokumentasie van elektroniese fondsoordragte en die beskikbaarheid 

van bankstate aan verbruikers; 

- foutoplossingsprosedures; 

- die verbruiker se aanspreeklikheid vir ongemagtigde betalings; 

- die ongemagtigde verspreiding van betalingskaarte vir elektroniese 

fondsoordrag. 

21 Kyk Morris Five Years On 247. 

22 15 USC 1693. Kyk Owens Electronic Fund Transfers 442 ev vir die agtergrond en 
redes vir hierdie wetgewing. 

23 12 CFR 205 ( 1985). 

24 Reg E 12 CFR 205. 
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Hierdie wetgewing is nie van toepassing op kredietoordragte tussen finansiele 

instellings nie en is beperk tot oordragte vir verbruikers wat natuurlike 

persone is. 25 

1.3.1.2 Artikel 4A van die "Uniform Commercial Code" 

Soos reeds verduidelik, maak Regulasie E uitdruklik voorsiening vir die 

uitsluiting van die trefwydte van die EFTA van enige "wire transfer" 

(kredietoordrag) van fondse vir 'n verbruiker deur die "Federal Reserve 

Communications System" of enige ander soortgelyke netwerk wat primer vir 

oordragte tussen finansiele instellings of besighede gebruik word. 26 Die term 

"wire transfer" word gebruik vir "instructions that funds be transferred from 

one financial institution to another, either for its own account or that of third 

parties; such transfers were originally effected by telegraph and are now 

implemented by electronic means (computer equipment and the electronic 

switch have replaced the telegraph and telephone wire)". 27 

In 1989 het die "National Conference of Commissioners on Uniform State 

Law" en die "American Law Institute" artikel 4A by die "Uniform Commercial 

Code" gevoeg, juis om bogenoemde kredietoordragte te reel. 28 Artikel 4A sluit 

aangeleenthede in soos die uitreiking en aanvaarding van betalingsopdragte; 

die uitvoering van die betalingsopdragte deur die banke; betaling; en ander 

diverse aangeleenthede. 29 Artikel 4A-108 bepaal dat enige oordrag wat 

beheers word deur die EFT A uitgesluit word van artikel 4A. Hierdie uitsluiting 

sal feitlik alle oordragte tref wat gemaak word deur en vir die voordeel van 

verbruikers, maar sal nie die gevalle waar oordragte gemaak word vir 

verbruikers deur gebruikmaking van die fasiliteite van CHIPS, FEDWIRE of 

25 Kyk Reg E art 205.2(e). Vgl ook Effros A Banker's Primer 513 - 514; Werner 
Regulation of Wire Transfers 754; Felsenfeld Legal Aspects 9, 13. 

26 Reg E art 205.3(b)( 1986). Kyk ook art 903(6)(b) van die EFT A en Baker & Brandel par 
12.04(3)(c). 

27 Vergari & Shue 524 vn33. Kyk ook Effros Electronic Fund Transfers 164. 

28 Kyk Petre 13; Miller & Davenport Introduction 1391 - 1392. Art 4A is aanvaar in 
Colorado, Kansas, Minnesota, Oklahoma, Utah, Virginia, Wes-Virginia, 
Massachusetts, Nebraska, en Kalifornie. Dit is goedgekeur in Connecticut en New 
York, maar nog nie geldende reg nie (Kyk Petre 17 vn 21). Vgl ook Longe 26. 

29 Rowe Legal issues 2 
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SWIFT, uitsluit nie. 30 

1.3.2 Denemarke 

Die Deense "Act on Payment Cards" van 198431 dek alle debietkaarte en 

kredietkaarte wat gebruik word om vir goedere of dienste te betaal of om 

betalings te maak. 32 Hierdie wetgewing dek nie kaarte wat gebruik word om 

tjeks te waarborg nie en ook nie debietkaarte wat slegs gebruik word om 

kontant te onttrek nie. Alhoewel hierdie wetgewing dus papiergebaseerde 

transaksies insluit soos die konvensionele gebruik van kredietkaarte, word een 

van die belangrike gebruike van die elektroniese bankwese uitgesluit, naamlik 

die gebruik van die debietkaart om slegs kontant by 'n OTM te onttrek. 33 

In terme van die wetgewing, moet alle kaartuitreikers hulle 

betalingskaartstelsels by die "Ombudsman" registreer alvorens die stelsels in 

werking kan tree. 34 Die ombudsman het nie die bevoegdheid om 

betalingstelsels te magtig nie, maar het wel 'n statutere verpligting om hulle 

te monitor en om seker te maak dat die kaartuitreikers nie die bepalings van 

die wetgewing oortree nie. As daar volgens sy mening 'n moontlike 

oortreding was, moet hy eers met die betrokke kaartuitreiker onderhandel. As 

hierdie nie slaag nie, het hy die bevoegdheid om 'n bevel te maak wat aan 

geregtelike beheer onderhewig is. 35 Die ombudsman word deur 'n 

advieskomitee in die administrasie en afdwinging van die wet bygestaan. 36 

In bree trekke le die wetgewing sekere algemene beginsels neer wat betref 

die duidelikheid of deursigtigheid van die kontrak tussen die kaartuitreiker en 

die kaarthouer, die vrywillige aard wat betref die gebruik van die stelsels en 

30 Kyk hfst 18. 

31 Nr 284 van 6 Junie 1984. Die Engelse teks van die wetgewing wat in hierdie 
proefskrif aangehaal word, is die vervat in Poullet & Vandenberghe (aanhangsel 4). 

32 Art 2. Kyk ook Mitchell Electronic Banking 15. 

33 Mitchell Electronic Banking 15. 

34 Art 6(1). 

35 Art 10 - 11. Kyk ook Mitchell Electronic Banking 15. 

36 Art12. 
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die beskerming van verbruikers teen enige wangebruik van die stelsels. 37 

1.3.3 Australie 

In Australie is 'n studiegroep of werkgroep ("working group") deur die 

regering aangestel om ondersoek in te stel na die wenslikheid van wetgewing 

wat elektroniese fondsoordragstelsels betref. Die eerste verslag38 wat in 

Oktober van 1985 ingedien is, het bevind dat wetgewing nie nodig was nie 

en dat ontydige wetgewing eerder vernuwing en die ontwikkeling van die 

mees effektiewe elektroniese fondsoordragstelsel vir Australie sou 

belemmer. 39 Hierdie verslag is skerp deur verbruikersgroepe gekritiseer. 40 'n 

Tweede verslag van die studiegroep is in September 198641 vrygestel en het 

'n stel minimum prosedures bevat wat die verhouding tussen die gebruikers 

en voorsieners van elektroniese fondsoordragstelsels reel. Hierdie verslag is 

deur die Federale en Territoriale ministers as 'n basis vir 'n eenvormige 

nasionale benadering goedgekeur. 42 

Die tweede verslag van die II Federal Working Group II, ge'lmplementeer deur 

die "Recommended procedures to govern the relationship between the users 

and providers of electronic funds transfer systems", is dus bloot goedgekeur43 

sender om enige wetgewing te aanvaar. Die regering het egter duidelik laat 

blyk dat indien hierdie aanbevole prosedures nie deur die finansiele instellings 

aangeneem word nie, wetgewing wel oorweeg sal word. 44 Die regering het 

in sy aankondiging gese dat daar van die finansiele instellings verwag word 

om so gou as moontlik gevolg te gee aan die voorgestelde prosedures, en om 

37 Mitchell Electronic Banking 15. 

38 "Report of the Working Group Examining the Rights and Obligations of the Users and 
Providers of Electronic Funds Transfer Systems". 

39 Harland 261. 

40 Harland 261. 

41 "Second Report of the Working Group Examining the Rights and Obligations of the 
Users and Providers of Electronic Funds Transfer Systems". 

42 Harland 261 - 262. Vgl oak Tucker Regulation 706. 

43 Mitchell Electronic Banking 15. 

44 Mitchell Electronic Banking 15. 
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hulle in die toepaslike voorwaardes en bedinge vir elektroniese fondsoordrag 

te vervat. Die studiegroep moes voortgaan om hulle optredes te monitor en 

om die regering te adviseer oor meer formele reelings wat wetgewing insluit. 

Die Australiese voorstelle het in bree trekke die volgende aangespreek: 45 

- die beskikbaarheid en openbaring van die bedinge en voorwaardes 

van toepassing op elektroniese fondsoordrag; 

- transaksierekords en bankstate; 

- die verbruiker se aanspreeklikheid vir die ongemagtigde gebruik van 

sy kaart; 

- die finansiele instellings se aanspreeklikheid as daar 'n foutwerking 

van sy stelsel is; 

- foutoplossingsprosedures. 

lntussen het die banke in samewerking met die regering 'n gedragskode 

opgestel wat op bogenoemde voorstelle gebaseer is. Alie finansiele instellings 

wat die kode onderskryf, kom kontraktueel met hulle kliente ooreen om die 

bedinge van die kode na te kom. 46 

Die gedragskode is ingevolge paragraaf 1 . 1 van toepassing op "transactions 

intended to be initiated by an individual through an electronic terminal by the 

combined use of an EFT plastic card and a personal identification number 
(PIN). II 

1.3.4 Nieu-Seeland 

Nieu-Seeland het ook 'n gedragskode vir ledebanke van die 11 New Zealand 

Banker's Association" aanvaar. Hierdie kode is vanaf 1 Maart 1992 in 

werking en word minstens elke twee jaar hersien. Die kode reel die 

verhouding tussen kliente en hulle banke wat betref rekenings en ander 

bankdienste wat aangebied mag word, finansiele dienste wat aangebied word 

45 Mitchell Electronic Banking 15 - 16. 

46 Die gedragskode is in Desember 1989 uitgereik. Kyk Weerasoria & Wallace 
Banker-Customer 155, 246. Die "Australian Payments System Council" is die 
toesighoudende liggaam wat toesien dat banke die gedragskode in hulle kontrakte met 
kliente inkorporeer. 
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deur die uitreiking van kaarte, en in die laaste instansie ook die oplossing en 

hantering van geskille tussen kliente en hulle banke. 

1.3.5 Die Europese Ekonomiese Gemeenskap 

Die Kommissie van die Europese Gemeenskappe het op 8 Desember 1987 'n 

aanbeveling vir 'n Europese gedragskode in sake elektroniese betalingsverkeer 

gepubliseer. 47 Die kode gee 'n samevatting van die voorwaardes waaraan 

voldoen moet word om die nuwe elektroniese betaalmiddele tot voordeel van 

alle ekonomiese vennote te bedryf en dat dit moet lei tot: 48 

{a) veiligheid en gerief vir die verbruiker; 

{b) grater produktiwiteit en veiligheid vir die handelaar; 

{c) 'n mark met toekomsperspektief vir die Europese nywerheid. 

'n Verdere aanbeveling in November 1988 handel hoofsaaklik oor die 

kaarthouer en die kaartuitreiker se verhoudinge. 49 Na aanleiding van die 

aanbeveling het die drie Europese "Credit Sector Associations" {ECSA's) in 

Maart 1 990 'n gedragskode gepubliseer. 50 

Die Europese Ekonomiese Gemeenskap het ook 'n ontwerpdirektief voorgestel 

om kredietoordragte wat binne die Europese Unie oor grense gemaak word 

{"cross-border credit transfers"), te reel. 51 Hierdie di rektief het die volgende 

4 7 (87 /598/EEC) OJ Nr 365/72, 24 Desember 1987. Die kode reel die verhoudings 
tussen finansiele instellings, handelaars, diensverskaffers en verbruikers. Kyk in die 
algemeen Van Esch Payment Systems 29 ev; Petre 15 ev; Gutwirth & Joris 271; 
Brindle & Cox Bank Payments 140; Paget 287. 

48 Kyk art 1. 

49 (88)590/EEC) OJ Nr L317/55, 24 November 1988. Kyk in die algemeen Rowe Legal 
Issues 3; Van Esch Payment Systems 29; Van Esch Betalingssystemen 95; Thunis 
The Second European Recommendation 101 ev; Petre 15 ev; Reed Electronic Finance 
Law 79 - 80; Gutwirth & Joris 272 - 273; Brindle & Cox Bank Payments 140 - 141; 
Paget 287 - 288. 

50 Hierdie gedragskode is in wese deur die gedragskode in Brittanje nagevolg. Kyk infra 
par 1.3.6.2 en Brindle & Cox Bank Payments 141; Paget 288. 

51 Die voorgestelde direktief was aanvanklik gepubliseer as deel van 'n dokument 
getitel: 11 EU Funds Transfers: Transparancy, Performance and Stability 11 COM (94) 
0436, OJ Nr C360/13 17 Desember 1994 (gewysig in Junie 1995: COM (95) 0264, 
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ten doel gestel: 52 

(a) Minimum vereistes wat benodig word ten einde te verseker dat die 

klient van genoegsame en voldoende inligting voorsien word; 53 

(b) minimum vereistes waaraan instellings wat kredietoordragte oor 

grense maak, moet voldoen (die oordrag moet byvoorbeeld betyds en 

ooreenkomstig die oordraggewer se opdragte voltooi word); 54 en 

(c) voorsiening vir 'n sogenaamde "money-back guarantee" as die 

kredietoordrag vir enige rede nie voltooi is nie. 55 

1 . 3. 6 Engeland 

1. 3. 6. 1 Die Jack Report 

Die "Jack Committee Report on Banking Services - Law and Practice" wat in 

Mei 1989 gepubliseer is, is onder andere daargestel om die wetgewing en 

gemenereg ten opsigte van die bankdienste in die Verenigde Koninkryk na te 

gaan en indien dit nodig gevind word, sekere aanbevelings te maak vir 'n 

gedragskode vir bankpraktyk of vir wetgewing ten opsigte van die 

bankdienste, wat elektroniese fondsoordrag insluit. 56 

In die algemeen was die komitee nie ten gunste van oorkoepelende 

wetgewing vir elektroniese fondsoordrag nie. Daar is aanbeveel dat 'n 

tweeledige benadering gevolg met word, naamlik wetgewing vir 'n paar 

OJ Nr C199/16, 3 Augustus 1995). Kyk Brindle & Cox Bank Payments 141 vn 88; 
Paget 288. 

52 Brindle & Cox Bank Payments 141. Kyk Paget 288 ev vir 'n meer gedetailleerde 
uiteensetting van die direktief se bedinge. Daar is intussen wysigings deur die 
Europese Parlement voorgestel, welke wysigings verwerp is. Die ontwerpdirektief 
moet nou eers aan 'n versoeningsproses onderwerp word. Kyk Paget 289 - 290. 

53 Art 3 en 4. 

54 Art 5, 6. 

55 Art7. 

56 Kyk in die algemeen Shea The Review Committee 261 ev; Reed 106 ev; Andrew 
Customer care 101 ev; Stockwell & Petkovic 134 ev; Saxby Banking Services 24 ev; 
Kaiser Banking Practice 26 ev; Maggs Banking Law Review 24 ev; Geva Banking 
Services Law Reform 337 ev; Brindle & Cox Bank Payments 138 - 140. 
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sleutelareas en 'n gedragskode vir ander gedetailleerde vraagstukke. 

Die regering het by wyse van 'n witskrif op die voorstelle gereageer wat in 

'n dokument genaamd "Banking Services: Law and Practice" 57 gepubliseer is. 

Die voorstelle vervat in die witskrif het ook 'n tweeledige benadering gevolg. 

Wetgewing sowel as 'n gedragskode is aanbeveel. Wetgewing is egter slegs 

aanbeveel "where it would either aid competition, correct areas where the 

law is inadequate or out of date, or where it is the only means of ensuring 

that consumers are protected. "58 

1. 3. 6. 2 "Good Banking" 

In reaksie op die Jack Report is 'n gedragskode deur die "British Bankers' 

Association", "The Building Societies Association", en die "Association for 

Payment Clearing Services" opgestel, wat vanaf 16 Maart 1992 geld. Hierdie 

gedragskode is in 'n dokument genaamd "Good Banking" vervat. Daar word 

voorsien dat hierdie kode minstens elke twee jaar hersien sal word. Hierdie 

gedragskode bevat die " ... standards of good banking practice to be observed 

by banks, building societies and card issuers when dealing with personal 

customers in the United Kingdom". 59 

Die beginsels wat die kode ten gronde le is in paragraaf 1 .4 daarvan vervat, 

en is in bree die volgende: 

(a) Om die standaarde van goeie bankpraktyk uiteen te sit; 

(b) om te verseker dat alle finansiele instellings billik en redelik teenoor 

hulle kliente sal optree; 

(c) om te verseker dat die finansiele instellings hulle kliente sal help 

verstaan hoe hulle rekenings werk en om hulle 'n goeie beg rip van 

bankdienste te gee; en 

(d) om vertroue in die sekuriteit en integriteit van bankdienste en 

betalingstelsels te behou. 

57 Cm 1026 (1990). Vgl Sneddon Reform 141 ev; Holden 542 ev; Arora Banking Law 
182; Reed Electronic Finance Law 83 - 84; Brindle & Cox Bank Payments 140. 

58 Kyk par 13. 

59 Kyk die voorwoord tot die dokument genaamd "Good Banking". 
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1.3. 7 Nederland 

Na oorlegpleging tussen verbruikersorganisasies en die banke, het die banke 

op selfregulering besluit en het daar op 1 Julie 1989 die sogenaamde 

"Voorwaarden Gebruik Geld- en Betaalautomaten (Geldopnames en 

Betalingen)" in werking getree. 60 Volgens artikel 1 ( 1) is hierdie voorwaardes 

slegs van toepassing: 

" ... voor zover het betreft in Nederland verrichte bankhandelingen door middel van 
daartoe uitdrukkelijk bestemde elektronische apparatuur, voor zover deel uitmaken van 
de betaalcircuits van de bij de BankGiroCentrale (BGC) aangesloten banken en de 
Postbank, waarbij gebruik van een bankpas en een Persoonlijk ldentificatie Nummer 
(PIN)-code vereist is." 

1.3.8 UNCITRAL 

Die Verenigde Volke (die "Secretariat of the United Nations Commission on 

International Trade Law") het die "Uncitral Legal Guide on Electronic Funds 

Transfers" in 1987 gepubliseer. Die doel daarvan word s6 beskryf: 61 

"This Legal Guide has been prepared to aid legislators and lawyers considering the 
rules for particular networks. Since the Guide is intended to be of practical value in 
a number of countries, there has been a conscious effort not to rely upon or to 
discuss legal theories or to consider problems which arise only in a small number of 
countries. On the contrary, there has been a deliberate effort to find the common 
elements in the law and the banking practice of funds transfers so as to ease the 
process of adapting the law governing paper-based transfers to the requirements of 
electronic funds transfer techniques ... " 

Hoofstuk 5 van die gids bespreek regsvraagstukke wat in verband met 

elektroniese fondsoordrag ontstaan. 

In navolging hiervan het UNCITRAL ook 'n modelwet oor internasionale 

kredietoordragte opgestel. 62 Die doel was om 'n stel unieke reels daar te stel 

60 Van Leeuwen, Van Soest & Van der Stelt 33 ev; Verkade Consumentvriendelijke(r) 
Voorwaarden 115. 

61 A/CN.9/SER.B/1 1. 

62 Kyk "Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the 
work of its twenty-fifth session 4 - 22 May 1992 (United Nations: General Assembly, 
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om internasionale kredietoordragte te reguleer, en om sodoende konflik 

tussen bestaande reg en kommersiele praktyke uit te skakel. 63 UNCITRAL het 

by wyse van resolusie 47 /34 op 25 November 1992 die modelwet aanvaar, 

en aanbeveel dat alle state dit oorweeg om wetgewing te aanvaar wat op 

hierdie modelwet gebaseer is, ten einde struikelblokke in die internasionale 

handelsverkeer uit die weg te ruim. 

1.4 'N GEDRAGSKODE VERSUS WETGEWING 

Dit blyk duidelik uit die voorgaande opsomming van buitelandse maatreels om 

elektroniese fondsoordragte te reel, dat daar min of meer internasionale 

konsensus bestaan dat daar ten minste een of ander vorm van regulering 

betreffende elektroniese fondsoordrag behoort te wees. Die vraag lyk dus 

eerder of die regulering wat benodig word, 'n gedragskode of wetgewing 

behoort te wees. 

Die probleem met 'n gedragskode is dat dit nie afgedwing kan word nie. 

lndien daar ook nie 'n ombudsman aangestel is, wat ten minste kan toesien 

dat die finansiele instellings of kaartuitreikers hulle aan die gedragskode hou 

nie, is daar niks wat die instellings dwing om aan die gedragskode te voldoen 

nie. Dit blyk ook duidelik uit die ervaring in Australis dat die gedragskode 

aldaar beslis nie op 'n eenvormige wyse deur al die finansiele instellings 

ge"implementeer is nie. 64 

Die vraag kan ook gevra word waarom finansiele instellings 'n gedragskode 

b6 wetgewing verkies. Die mees opvallende rede blyk te wees dat 'n 

gedragskode neerkom op selfregulering. Die gevaar bestaan natuurlik dat 

sodanige selfregulering aangewend kan word tot die uitsluitlike voordeel van 

die finansiele instellings en dat die belange van die kliente nie na behore 

daardeur gedien word nie. Daar word dus aan die hand gedoen dat waar 

regulering benodig word, wetgewing eerder as 'n gedragskode die gekose 

weg behoort te wees. Wetgewing sal regsekerheid teweegbring en 'n meer 

Official records, Forty-seventh Session, Supplement No 1 7, A/47I1 7)" pp 48 - 60 vir 
die teks van hierdie modelwet. 

63 Kyk hfst 18. 

64 Gutwirth & Joris 299 - 300. 
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gesaghebbende oplossing bied vir die onsekere en dikwels ongelyke 

regsposisies van die partye betrokke by elektroniese fondsoordrag. 65 

1.5 TAAKSTELLING 

Die ontstaan en ontwikkeling van geld (munt en note) het die ontwikkeling 

van elektroniese fondsoordrag as betalingsmetode of betalingsmeganisme 

voorafgegaan. Daarom sal daar in hoofstuk 2 ingegaan word op die aard en 

funksies van geld, sodat dit met elektroniese fondsoordrag as 

betalingsmetode vergelyk kan word. Die vraag wat uiteindelik beantwoord 

moet word, is of elektroniese fondsoordrag as geld en ook as wettige 

betaalmiddel beskou behoort te word. In dieselfde hoofstuk sal daar gekyk 

word na definisies van elektroniese fondsoordrag en sal 'n onderskeid tussen 

papierbasistransaksies en elektroniese fondsoordragte getref word. Aangesien 

die verhouding tussen die klient en sy bank in die geval van elektroniese 

fondsoordragte as lasgewing getipeer kan word, is dit ook nodig dat die aard 

en inhoud van die lasgewingsooreenkoms in die algemeen bespreek word. 

Aangesien elektroniese fondsoordrag as betalingsmetode aangewend word, 

sal hierdie aspek en op welke wyse voldoening daarmee bewerkstellig word, 

in hoofstuk 3 ondersoek word. 

Elektroniese fondsoordragstelsels kan verder in die algemeen verdeel word in 

klient-geaktiveerde stelsels aan die een kant en aan die ander kant, 

fondsoordragstelsels wat deur die banke aangewend word om elektroniese 

fondsoordragte tussen banke te bewerkstellig en om finansiele boodskappe 

te versend. Hoofstuk 4 het daarom ten doel om kortliks tussen hierdie stelsels 

te onderskei en enkele bankoordragstelsels te beskryf. 

Voortpruitend uit die rekenarisering van die betalingstelsel, is die daarstelling 

van geoutomatiseerde klaringshuise. Een van die belangrikste funksies van 'n 

klaringshuis is verrekening. In hoofstuk 5 sal die regsaard van verrekening 

daarom ondersoek word. Aangesien verrekening as skuldvergelyking beskou 

word, sal die aard daarvan ook ondersoek word en sal daar ingegaan word 

op probleme betreffende insolvensie en skuldvergelyking. 'n Beskrywing van 

die werksaamhede van die ACB, as plaaslike klaringshuis, sal hierby ingesluit 

65 Kyk ook Gutwirth & Joris 301. 



17 

word, asook 'n bespreking van die verrekening van tjeks, die tydstip van 

betaling van tjeks en die status van die ACB. 

Hoofstukke 6, 7 en 8 sal hoofsaaklik aangewend word om die werking van 

klientgeaktiveerde stelsels, naamlik die outoteller, EFTPOS en tuisbankdienste 

te beskryf. In hoofstuk 6 en 8 sal daar ook 'n aanduiding gegee word van die 

risiko's van rekenaarfoute en die gevolge daarvan vir die klient. Aangesien 

daar ook deposito's by 'n OTM gemaak kan word, sal die regsgevolge 

daarvan vir die klient in hoofstuk 6 bespreek word. Die aanwending van die 

slimkaart sal ook in laasgenoemde hoofstuk bespreek word. Hoofstuk 7 sal 

verder aangewend word om EFTPOS as betalingsmetode en die 

regsverhoudinge tussen die deelnemende partye te bespreek. 

By elektroniese betalingsopdragte word daar nie van 'n handtekening in die 

tradisionele sin gebruik gemaak om opdragte te waarmerk nie. In hoofstuk 9 

sal ander vorme van sogenaamde elektroniese handtekeninge ondersoek word 

en met die tradisionele handtekening vergelyk word. 

Hoofstuk 10 sal konsentreer op die risikoreeling in die elektroniese 

betalingsverkeer. In hierdie verband sal die gevolge van die ongemagtigde 

gebruik van die kaart en/of PIN, aanspreeklikheid vir wanfunksionering van 

die stelsel en die pligte van kliente om hulle bankstate na te gaan, bespreek 

word. 'n Aspek wat hiermee verband hou, is die daarstelling van voldoende 

sekuriteitsprosedures om verliese te voorkom en om rekenaarmisdaad te 

bekamp. In hoofstuk 11 sal sulke maatreels bespreek word. 

In hoofstuk 1 2 sal daar ondersoek ingestel word na die gemeenregtelike 

misdade van diefstel en bedrog ten einde vas te stel welke strafregtelike 

aanspreeklikheid 'n beskuldigde in die geval van 'n ongemagtigde onttrekking 

of oordrag sal opdoen. 

Vrae en probleme rondom bewys ontstaan sodra daar 'n dispuut tussen 

finansiele instellings en hulle kliente rakende elektroniese fondsoordrag 

ontstaan. In hierdie verband sal daar in hoofstuk 13 ondersoek ingestel word 

na die toelaatbaarheid van rekenaargetuienis, die bewyswaarde van data op 

kaarte, die ligging van die bewyslas, kontraktuele bepalings wat die 

bewysregtelike posisie van kliente reguleer en die bewyswaarde van 

transaksiestrokies. 
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Geskille tussen kliente en banke kan dikwels voorkom word indien die bank, 

v66r kontraksluiting, die klient se regte en verpligtinge en ook die van die 

bank behoorlik verduidelik en uiteengesit het. Die moontlikheid van sulke 

openbaarmakingspligte aan die kant van die bank sal gevolglik in hoofstuk 11 

ondersoek word, asook die inwerkingstelling van foutoplossingsprosedures 

en die daarstelling van 'n ombudsman om die verhoudinge tussen kliente en 

hulle onderskeie banke te verbeter. 

Die rekenarisering van die betalingstelsel het ook tot gevolg gehad dat 

tjekretensie toegepas word om die vloei of beweging van papier te verminder. 

In hoofstuk 15 sat die verskillende metodes van tjekretensie beskryf word en 

relevante regsvrae in verband met tjekretensie bespreek word. 

Die privaatheidsproblematiek by elektroniese betalingsverkeer verdien 

besondere aandag op grond van die hoeveelheid, die aard en die wyse 

waarop gegewens oor individue versa me I, geberg en ontsluit kan word. 

Hoofstuk 16 sat daarom gewy word aan 'n bespreking van die 

geheimhoudingsplig van die bank en die omvang daarvan. Besondere aandag 

sat in die verband gegee word aan die reg van die individu op sy privaatheid 

in die milieu van die elektroniese betalingsverkeer. 

'n Fondsoordrag kan op een van twee wyses gedoen word, naamlik by wyse 

van 'n krediet- of 'n debietoordrag. As 'n reel word elektroniese 

fondsoordragte egter by wyse van kredietoordragte gedoen. In die geval van 

'n kredietoordrag gee die betaler of oordraggewer van die fondse sy bank 

opdrag om sy rekening te debiteer en om die rekening van 'n ander (die 

begunstigde/ontvanger/oordragnemer) by dieselfde bank te krediteer, of by 

'n ander bank te laat krediteer. In laasgenoemde geval stel die 

oordraggewende bank (moontlik met behulp van 'n tussengangerbank) die 

ontvangerbank in kennis van die krediet en die ontvangerbank krediteer die 

rekening van die begunstigde. Die fondse word dus van die rekening van die 

betaler "gestoot" na die rekening van die ontvanger. In hoofstuk 17 sal die 

regsverhoudinge tussen die deelnemende partye en die tydstip van betaling 

in die geval van 'n kredietoordrag ondersoek word. 

Kredietoordragte word nie hier te lande deur wetgewing beheers nie en die 

regte en pligte van die deelnemers word hoofsaaklik by wyse van kontrakte 

of die reels van die fondsoordragstelsel wat gebruik word, gereel. 
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Vraagstukke soos die tydstip van betaling en die risiko van skade as gevolg 

van ongemagtigde of foutiewe oordrag word dikwels nie na behore deur 

hierdie kontrakte en stelsels aangespreek nie - vandaar die dispute. Die vraag 

is dus of kredietoordragte nie ook regulering in die lig van sulke onsekerhede 

benodig nie. In hoofstuk 18 sal daar aan sulke regulering oorweging geskenk 

word. 

1.6 WERKSWYSE 

Soos blyk uit die uiteensetting hierbo, vereis die trefwydte van hierdie 

proefskrif dat 'n verskeidenheid van onderwerpe aangespreek word. 

Afbakenings sal uit die onderskeie hoofstukke waar die relevante onderwerpe 

bespreek word, blyk. 

Omdat daar reeds relevante wetgewing en gedragskodes in ander lande is, 

is 'n regsvergelykende ondersoek onontbeerlik vir 'n behoorlike ontleding van 

die onderwerpe. Die regsvergelykende materiaal wat gebruik sal word, is dus 

in die eerste plek die wetgewing en gedragskodes soos hierbo in 1.3 

uiteengesit. In die tweede plek sal ander relevante vreemde stelsels bespreek 

en evalueer word slegs indien dit lig kan werp op die spesifieke aspek wat in 

verband met die Suid-Afrikaanse reg bespreek word, en indien 'n bydrae tot 

die ontwikkeling van ons reg gelewer kan word. Die relevante aspekte sal by 

daardie gedeeltes waar die Suid-Afrikaanse posisies ter sprake kom bespreek 

word, of in die algemeen oorweeg word ten einde moontlike toepassing hier 

te lande te evalueer. Die regsliteratuur en positiewe reg word behandel soos 

dit beskikbaar was tot en met Desember 1997. 

Aangesien die trefwydte van die proefskrif noodwendig daartoe lei dat 'n 

uiteenlopende aantal onderwerpe bespreek moet word, sal 'n slothoofstuk ter 

samevatting nie sinvol wees nie. Relevante gevolgtrekking en aanbevelings 

sal derhalwe aan die einde van elke hoofstuk gemaak word. 
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HOOFSTUK 2 

DIE AARD VAN 'N ELEKTRONIESE FONDSOORDRAG 

2.1 GELD 

"The development of payment mechanisms has been an evolutionary process, starting 

with the emergence of money, designed to meet the deficiencies of the barter system, 

and culminating with the electronic transfer systems." 1 

Die ontstaan en ontwikkeling van geld (munt en note) het die ontwikkeling 

van elektroniese fondsoordrag as betalingsmetode of betalingsmeganisme 

voorafgegaan. Daarom moet die aard en funksies van geld nagegaan word, 

sodat dit met elektroniese fondsoordrag as betalingsmetode vergelyk kan 

word. Die vraag wat uiteindelike beantwoord moet word, is of elektroniese 

fondsoordrag as geld en ook as wettige betaalmiddel beskou behoort te word. 

2. 1. 1 Die aard en funksies van geld 

"There are a few things more important to society than stable money and efficient 
and reliable means of transferring it from one person to another. Money is the 
common denominator of economic activity and the means of discharging obligations 
thereby created. It has been said that few subjects are so much talked about and so 
little understood as money. "2 

Geld het uit die behoefte aan 'n gemeenskaplike rekeneenheid en 'n behoefte 

aan 'n algemene en aanvaarbare ruilmiddel ontstaan. 3 Die primere ekonomiese 

1 Geva Electronic Funds Transfers par 1.02( 1 ); Stathopolous Modern Techniques 4 ev. 
Paget (op 264) wys ook daarop dat elektroniese fondsoordrag beskryf word as -

" ... the third of the three great ages of payment, the first being payment by 
cash (notes and coins) and the second being paper-based payment (eg bills 
of exchange and cheques). 

2 David Money 192 - 193. 

3 De Kock Geld en Bankwese 7 ev. Geld het ontwikkel vanaf 'n kommoditeit (soos bv 
goud en silwer) wat geruil is vir die intrinsieke waarde daarvan tot 'n betaalmiddel wat 
gelewer word ter betaling van skulde. Kyk Geva Money 121. 
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funksie van geld is om as ruilmiddel te dien. 4 Cloete definieer geld daarom in 

terme van die primere funksie, naamlik as "' n algemeen aanvaarde ruilmiddel 

of betaalmiddel waardeur goedere en dienste, arbeid, ander produktiewe 

hulpbronne en bates in die markplek geruil word". 5 

'n Verdere verbandhoudende ekonomiese funksie van geld is die van 

waarde-eenheid (waardemaatstaf) of gemeenskaplike rekeneenheid. 6 Die 

waardes van goedere en dienste wat te koop aangebied word, word in terme 

van geldeenhede uitgedruk en op hierdie wyse dien geld as 'n rekeneenheid. 

In Suid-Afrika dien die rand byvoorbeeld as abstrakte rekeneenheid, in 

Amerika die dollar en in Engeland die pond sterling. De Kock omskryf geld 

dus as "enige ruil- en betaalmiddel wat algemeen aanneemlik is en 

tegelykertyd aan die eise van 'n gemeenskaplike rekeneenheid voldoen". 7 

Geld dien verder as 'n standaard van uitgestelde betalings, dit wil se 'n 

eenheid waarin skulde of uitgestelde of toekomstige betalings uitgedruk 

word. 8 Geld dien oak as waardedraer waar dit gebruik word om individuele 

4 Regsgeleerdes aanvaar ook dat hierdie 'n basiese funksie is en dat dit derhalwe in ag 
geneem moet word wanneer geld gedefinieer word. Kyk Mann The Legal Aspects of 
Money 5; Nussbaum 11; Mijnssen Geld 2; Larenz Schuldrecht 162; Goode 
Commercial Law 490. Geld vervul ook in internasionale transaksies hierdie funksie. 
Kyk Trosien 3. 

5 Cloete Teorie van Geld en Bankwese 10. David Money (202 - 203) definieer geld in 
ekonomiese terme as " ... any medium of exchange which is widely accepted in 
payment for goods and services or in final discharge of debts. 11 

6 De Kock Geld en Bankwese 14 ev; Cloete Teorie van Geld en Bankwese 10 ev. Vgl 
ook Mijnssen Geld 1 - 2; Geva Money 115; Nussbaum 11, 13 ev; Trosien 3; Rank 
Verbintenissen lnleiding, aant 9; Asser Verbintenisrecht par 505; Goode Commercial 
Law 490; Esser/Schmidt (op 228) verduidelik dit s6: 

"Geld is sowohl der allgemeine Wertmasstab, der den Wert jeder Leistung und 
die Wertrelation zur Gegenleistung verdeutlicht, als auch der die 
Leistungserbringung und den Leistungsaustausch einfacher gestaltende 
Werttrager. 11 

7 De Kock Geld en Bankwese 22. Loubser Theft of Money 1 definieer geld in 'n 
ekonomiese sin as "the universal means of exchange or payment for goods and 
services and as such it also serves as measure of value of all goods and services, in 
so far as such values are expressed in terms of particular monetary units of account 
(e.g. dollar, pound)." Geva Electronic Funds Transfers par 1.02(1) dui ook aan dat 
ekonome geld definieer as "anything that is widely accepted in payment for goods, 
used as a medium of exchange, and expressed as the standard unit in which prices 
and debts are measured. 11 Vgl ook Nussbaum 1 - 22. 

8 Nussbaum 11 . 
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rykdom of koopkrag op te gaar deur die geld byvoorbeeld by 'n finansiele 

instelling te deponeer. 9 

Wanneer daar van geld in 'n ekonomiese sin gepraat word, word daar dus 

met die term bedoel geld wat in die omloop en vryelik vir die publiek 

beskikbaar is en wat bestaan uit munte en note, asook oordraagbare 

deposito's wat in banke en ander finansiele instellings gehou word. 10 

Bankdeposito's of boekgeld (krediet) is deposito's wat deur die publiek by die 

banke gehou word en wat vir die betaling vir goedere en dienste gebruik kan 

word. Moderne (ekonomiese) geld sluit dus bankdeposito's (boekgeld) in 

omdat dit koopkrag verteenwoordig. Geld kan dus ook omskryf wo'rd as 'n 

middel wat algemene koopkrag bes it 11
, of wat eise teen goedere of dienste 

in die algemeen verteenwoordig. 12 lndien geld as 'n middel beskryf word wat 

algemene koopkrag verteenwoordig, sal byvoorbeeld wissels, tjeks, 

kredietbriewe en kredietkaarte dus ook as geld in 'n ekonomiese sin beskou 

kan word. 13 Larenz argumenteer soos volg: 14 

"Was als Trager von Kaufkraft, als allgemeines Zahlungsmittel funktioniert und 
praktisch auch von der Rechtsordnung also solches zugelassen wird, hat damit auch 
tor die Rechtswissenchaft die Qualitat von Geld. Daher muss in der heutigen 
Wirtschaftsordnung auch das sog. · Buchgeld' als ·Geld' anerkannt werden." 

Munte en note sirkuleer hoofsaaklik buite die bankstelsel wanneer dit as 

betaalmiddel gebruik word, terwyl deposito' s binne die bankstelsel sirkuleer 

9 Mijnssen Geld 2; Goode Commercial Law 490. 

10 De Kock Geld en Bankwese 26; David Money 193; Esser/Schmidt 228. 

11 Kyk ook Mann The Legal Aspects of Money 28 ev; Loubser Theft of Money 1. Vgl 
Larenz Schuldrecht 1 62 - 1 64. 

12 Cloete Teorie van Geld en Bankwese 13. 

13 Mann The Legal Aspects of Money (5) dui aan dat geld in bankrekenings en 
betalingsinstrumente soos banktjeks, wissels, tjeks en kredietkaarte as "bankgeld" 
(Buchgeld) beskryf word. Daar kan ook na sodanige "geld" as krediet verwys word. 
Mann wys egter daarop (28 - 30) dat die koopkrag van geld eerder 'n inherente 
kwaliteit daarvan beskryf en dus geld in 'n abstrakte sin verteenwoordig en nie as 
geld in konkrete vorm beskou kan word nie. Krediet verteenwoordig eerder 'n 
vorderingsreg teen die bank vir 'n bepaalde bedrag. 

14 Larenz Schuldrecht 164. Kyk ook Kl.impel 191. 
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wanneer dit van een rekening na 'n ander oorgedra word. Alhoewel munte 

en note meer dikwels gebruik word vir betaling van skuld, verteenwoordig dit 

minder as die helfte van die waarde van geld wat vir betaling beskikbaar is. 

Die geldvoorraad wat in die moderne ekonomie in omloop is as betaalmiddel, 

bestaan hoofsaaklik uit deposito's wat in rekeninge by banke gehou word. 15 

Die beta ling van geld vind so plaas deur die oordrag van hierdie deposito' s 

van een rekening na 'n ander deur byvoorbeeld gebruik te maak van tjeks, 

kredietkaarte, aftrekorders, debietorders en elektroniese oordrag van fondse. 

Dit blyk duidelik dat ekonome in die algemeen geld definieer as 'n ruilmiddel, 

as dit wat gebruik word vir die betaling van goedere en as rekeneenheid om 

pryse en skulde te meet. 16 Hierdie is 'n bree definisie wat soos aangedui ook 

deposito's by banke en betalingsinstrumente soos wissels, tjeks en 

kredietkaarte insluit. Betalingsinstrumente soos tjeks en kredietkaarte en die 

elektroniese oordrag van fondse word inderdaad gebruik om geld van een 

bankrekening na 'n ander oor te dra om sodoende betaling te bewerkstellig. 

Hierdie kontantlose betalingsverkeer vervul by wyse van boekgeld (Buchgeld) 

of oordrag van krediet dus dieselfde funksie as die oordrag van munte en 

note, naamlik die van betaling. 17 Die oordrag van krediet ter voldoening van 

'n geldelike verpligting is egter nie die oordrag van geld in 'n konkrete vorm 

nie. Die persoon wat die opdrag gee in die geval van byvoorbeeld 'n 

elektroniese fondsoordrag, het 'n vorderingsreg teen die bank vir die betrokke 

bedrag. 18 Wanneer die bedrag oorgedra word na die rekening van 'n ander 

15 Cloete Teorie van Geld en Bankwese 21; De Kock Geld en Bankwese 93 ev; David 
Money 193. 

16 Geva Money 115. 

17 Loubser Theft of money 1-2 verwys ook na die argument dat bankgeld of krediet die 
basiese ekonomiese funksies van geld verrig, naamlik die van betaling omdat dit 
koopkrag verteenwoordig. Kyk ook Nussbaum 107 - 108. KOmpel (par 4.1) 
verduidelik die verwysing na boekgeld s6: "Der Ausdruck "Buch"geld deutet im 
Obrigen daraufhin, dass dieses unkorpliche Geld nur in den BOchern der 
kontofOhrenden Bank dokumentiert ist." 

18 Vir die doeleindes word aanvaar dat die persoon wat die opdrag gee 'n rekeninghouer 
by die bank is en voldoende geld tot sy krediet in sy rekening het. Sodra geld in 'n 
rekening gedeponeer word, dra die rekeninghouer die eiendomsreg in daardie geld aan 
die bank oor. Die bedoeling van die partye is dat die bank die geld sal terugbetaal 
wanneer die rekeninghouer sodanige opdragte aan die bank gee deur byvoorbeeld die 
geld of 'n gedeelte daarvan aan die rekeninghouer self (wanneer geld onttrek word) 
of aan 'n derde (wanneer 'n kredietoordrag gemaak word) te lewer. Daar ontstaan dus 
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persoon, sal daardie persoon (die begunstigde) op sy beurt 'n vorderingsreg 

teen sy bank vir die bepaalde bedrag verkry. Daar kan derhalwe 

geargumenteer word dat 'n bankrekening nie geld verteenwoordig nie, maar 

'n bedrag wat deur die bank aan die klient verskuldig is. 19 Wissels of tjeks is 

ook nie geld nie, maar wel 'n opdrag aan die betrokkene om 'n vasgestelde 

bedrag geld te beta al. 20 Soos Mann tereg daarop wys: "Debts are contracted 

in terms of money, not in terms of bank accounts or bills. " 21 

2.1.2 Die regsaard van geld 

Mann doen aan die hand dat die regsaard van geld s6 beskryf moet 

word:" ... in law, the quality of money is to be attributed to all chattels which, 

issued by the authority of the law and denominated with reference to a unit 

of account, are meant to serve as universal means of exchange in the State 

of issue. "22 In ooreenstemming met hierdie definisie kan die regsaard van geld 

aan die hand van die volgende vier eienskappe bespreek word. 

(i) Res Corpora/es 

Geld is in die eerste plek 'n stoflike roerende saak. 23 Deur die eeue heen het 

verskillende kommoditeite, soos byvoorbeeld diere, skulpe, en klippe vanwee 

hulle intrinsieke waarde as ruilmiddel en dus as "geld" gedien. 24 Goud en 

'n verbruikleenooreenkoms tussen die bank en die rekeninghouer. Kyk Stassen Die 
Regsaard van die Verhouding 282 ev en vgl KOmpel par 4. 1. 

19 Kyk Loubser Theft of Money 1. 

20 Art 2( 1) van die Wisselwet 34 van 1964. 

21 Mann The Legal Aspects of Money 5. 

22 Mann The Legal Aspects of Money 8. Kyk ook Goode Commercial Law 490 - 491. 

23 Kyk Mann The Legal Aspects of Money 8 ev; Asser Verbintenisrecht par 505; Burger 
Regsaard 228; Nussbaum 12, 93; Rank Nakoming par 2556. 

24 De Kock Geld en Bankwese 9 ev; Geva Money 121 ev; Burger Regsaard 228. Volgens 
Geva Electronic Funds Transfers par 1 .02(2) het hierdie vorm van geld juis ontstaan 
omdat die ruilstelsel nie toereikend was nie. In 'n ruilstelsel is daar naamlik nie 'n 
gemeenskaplike waardemaatstaf om die waarde van die goedere te bepaal nie. Verder 
meet die goedere wat oor en weer te ruil aangebied word, vir beide die "koper" en die 
"verkoper" in so 'n transaksie aanvaarbaar wees. 
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ander metale is later ook vanwee hulle skaarsheid aangewend. Alhoewel die 

metale aanvanklik net ter betaling afgeweeg is, is die metale mettertyd deur 

die owerhede gestempel om die suiwerheid en gewig daarvan te waarborg. 

Hieruit ontwikkel die muntstukke wat hedendaags as geld aangewend word. 25 

Munte is stukke metaal wat met 'n bepaalde grootte, vorm en massa uitgereik 

word en met bevoegdheid van die owerheid met sekere ontwerpe en 

samestellings gemunt is. 26 Die munte word as geld met 'n sekere vasgestelde 

waarde in omloop geplaas. 27 

Hedendaagse note het ontwikkel uit sogenaamde betalingsbeloftes van 

goudsmede. Handelaars het gedurende die sewentiende eeu hulle goud wat 

as geld aangewend is, in in veilige bewaring by goudsmede gelaat. 28 Su Ike 

goudsmede het 'n skriftelike erkenning van ontvangs ('n kwitansie) uitgereik 

25 Kyk Nussbaum 59 ev vir 'n historiese oorsig van die ontstaan en ontwikkeling van 
munte. Kyk Lombard, Stadler en Haasbroek 225 ev vir 'n kort historiese oorsig van 
Suid-Afrikaanse geld. 

26 Art 16 van die Wet op die Suid-Afrikaanse Reserwebank 90 van 1989 reel die 
volgende ten opsigte van die denominasies, materiaal, standaardmassa en 
standaardfynheid van munte: 

" ( 1) Die Bank kan munte van die denominasies en met die massa uiteengesit 
in Bylae 2, en wat vervaardig is van goud, platinum, silwer, nikkel, koper, tin, 
sink of staal, of allooie van daardie metale, van die standaardfynheid aldus 
uiteengesit, vervaardig of laat vervaardig: Met dien verstande dat by die 
vervaardiging van sodanige munte 'n remedie (of afwyking van die 
standaardmassa of standaardfynheid in Bylae 2 ten opsigte van die betrokke 
munt bepaal) van 'n hoeveelheid wat nie die remedie in Bylae 2 vermeld, 
oorskry nie, toegelaat word. 
(2) Die Minister kan van tyd tot tyd by kennisgewing in die Staatskoerant 
Bylae 2 wysig ... " 

lngevolge art 19 van die Wet het die Minister die volgende bevoegdhede ten opsigte 
van munte: 

" ( 1) Die Minister kan van tyd tot tyd by kennisgewing in die Staatskoerant
(a) die grootte van en die ontwerp vir enige munt asook die 
samestelling van enige reeks munte bepaal; en 
(b) die onttrekking aan omloop magtig van-

(i) soveel munte as wat hy meer as die behoeftes ag; 
(ii) muntstukke van 'n bepaalde datum of van bepaalde 
datums of van 'n bepaalde denominasie of van bepaalde 
denominasies ... ". 

27 So beskryf Nussbaum munte as " ... metal plates bearing surface authentications of 
their weight and fineness and designated for circulation within the community" (op 
59). 

28 Kyk Geva Electronic Funds Transfers par 2.01 (3); Fox Currency of Money 554 ev. 
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in die vorm van 'n belofte om dieselfde hoeveelheid goud terug te betaal. 

Hierdie erkenning is aangewend om derdes te betaal. Derdes het naamlik deur 

aanbieding van die erkenning die reg verkry het om self die goud van die 

bewaarnemer op te eis. Die owerhede (regering van elke land) het egter 

mettertyd vir hulleself die reg toegeeien om banknote uit te reik deur middel 

van 'n sentrale bank. Die banknote het die plek ingeneem van die goudsmede 

se "note". Die indirekte inruilwaarde van note in terme van goud het so verval 

en banknote het in eie reg 'n waarde-eenheid geword. In 1758 erken Lord 

Mansfield in Miller v Race29 note as waarde-eenheid en as ruilmiddel s6: 

"Now they are not goods, not securities, nor documents for debts, nor are so 
esteemed: but are treated as money, as cash, in the ordinary course and transaction 
of business, by the general consent of mankind; which gives them the credit and 
currency of money, to all intents and purposes. They are as much money, as guineas 
themselves are; or any other current coin, that is used in common payments, as 
money or cash. "30 

Note word oak in Suid-Afrika uitgereik met 'n bepaalde gesigswaarde en as 

geld in omloop geplaas. 31 Geva definieer note (papiergeld) soos volg: 

"Paper money consists of instruments (bank notes) issued by a government, or under 
its authority, against the credit of their issuer, engaging to pay money to the bearer 
on demand but not necessarily professing to be immediately convertible into 
specie. "32 

Geld is oak in die Suid-Afrikaanse reg res corpora/es. 33 Eiendomsreg van geld 

word dus verkry deur traditio (lewering) en ander metodes om eiendomsreg 

in roerende sake te verkry. Geld word egter oak as verbruikbare saak 

beskou. 34 Geld word geag verbruik te wees indien dit op so 'n wyse met 

ander geld vermeng is dat bepaalde munte of note nie meer identifiseerbaar 

29 97 Eng Rep 398 (1758). Kyk ook Fox Currency of Money 563 ev. 

30 401. 

31 Vgl Oelofse The Nature of Bank Notes 90 ev. 

32 Geva Money 116. Vgl oak Nussbaum 72 ev. 

33 Malan Share Certificates 249. 

34 I 2 4 2; D 12 1 2 1. 
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is nie. 35 Die gevolg hiervan is dat eiendomsverkryging van geld ook by wyse 

van commixtio, dit is deur die vermenging daarvan met die ontvanger se geld 

op so 'n wyse dat dit onmoontlik is om te bepaal in wie eiendomsreg in die 

afsonderlike munte en note berus, kan plaasvind. 36 Die besitter (ontvanger) 

word eienaar van al die geld. Dit is nie 'n vereiste dat die besitter die geld 

bona fide of vir waarde moet verkry nie. 37 

Daar bestaan 'n uitsondering op die fundamentele reel van die 

Suid-Afrikaanse reg met betrekking tot eiendomsreg, naamlik nemo plus iuris 

ad alium transferre potest quam ipse habet, ten opsigte van die verhaal van 

geld. lndien geld te goeder trou en vir waarde ontvang is, kan dit nie van die 

ontvanger verhaal word nie, selfs al kan die geld spesifiek ge'i'dentifiseer word 

en selfs al is dit nie vermeng met die ontvanger se munte en note nie. 38 

35 D 46 3 78; Voet Commentarius 6 1 8; Woodhead Plant & Co v Gunn ( 1894) 11 SC 
4 8; Adams v Mocke ( 1906) 23 SC 782 788. 

36 D 46 3 78. Kyk Woodhead Plant & Co v Gunn ( 1894) 11 SC 4 7 - 8; R v Gordon 
1914 CPD 123 125 en 126; Ex Parte Estate Kelly 1942 OPD 265 271; S v 
Gathercole 1964 (1) SA 21 (A) 24 - 25; Sandell vJacobs 1970 (4) SA 633 (SWA) 
en vgl Nussbaum 94 ev; Mijnssen Geld 8 ev; Van der Merwe Sakereg 49; Carey Miller 
46 - 48. Fox Currency of Money 565 verduidelik die posisie in die Engelse reg s6: 

"Currency is a special legal attribute which allows a recipient of money to 
take a fresh legal title which is good against the whole world. Money passes 
into currency in this way when it is received by a bona fide purchaser for 
valuable consideration. At this point the title of any previous owner of money 
from whom it may have been stolen is extinguished. It helps money to 
circulate readily in the economy in that it reduces the need for recipients to 
make detailed inquiries into the title of people who tender money in payment 
of debts or to buy goods." 

37 Carey Miller 48; Malan Share Certificates 240. Van der Merwe Sakereg 49 wys 
daarop dat die dief eienaar van geld deur vermenging kan word en dat indien geld 
oorhandig word deur 'n persoon soos 'n minderjarige wat nie die ontvanger eienaar 
deur lewering kan maak nie, die ontvanger wel eiendomsreg deur vermenging kan 
verkry. In die Engelse reg word egter steeds vereis dat die besitter bona fide en vir 
waarde moet verkry. Kyk Fox Currency of Money 547 ev en die aanhaling in die 
vorige voetnota. 

38 Voet Commentarius 6 1 8; Woodhead Plant & Co v Gunn ( 1894) 11 SC 4 7 8 12; 
Adams v Mocke (1906) 23 SC 782 787 788; Leal & Co v Williams 1906 TS 554; Ex 
parte Estate Kelly 1942 OPD 265 269; Amalgamated Society of Woodworkers of SA 
vDie 1963Ambagsaalvereniging 1967 (1) SA 586 (T); Kahn v Volschenk 1986 (3) 
SA 84 (A); Malan Share Certificates 249; Geva Money 117 - 118; Van der Merwe 
Sakereg 365. Kyk oak Fox Currency of Money 547 ev. 
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Volgens Malan39 kom dit nie neer op 'n beperking van die eienaar se rei 

vindicatio nie, maar eerder dat die ontvanger eiendomsreg verkry in die note 

en munte. Hierdie uitsondering op die nemo plus iuris-reel word deur HR de 

Villiers in Woodhead Plant & Co v Gunn40 so geregverdig: 

"At the present day, whatever disputes there might be among political economists as 
to the true definition and nature of a coin currency, every one is agreed that the 
currency of money is quite incompatible with the right of any one to follow stolen 
money into the hands of others who have honestly received it for value, whether it 
has been mixed up with other money or not. "41 

Die remedie teen 'n ma/a fide besitter van die persoon wat van sy geld 

dusdanig ontneem is sal dan of die rei vindicatio42 of 'n condictio wees, 

afhangende daarvan of die possessor eiendomsreg in die note of munte 

verkry het, aangesien 'n condictio, behalwe in die geval van die condictio 

furtiva, 'n oordrag van eiendomsreg vooronderstel. 43 

(ii) Betaalmidde/ 

Geld is in die tweede plek kragtens wetgewing die betaalmiddel in 'n bepaalde 

monetere gebied. 44 Artikel 17 van die Suid-Afrikaanse Reserwebankwet 

39 Par 40. 

40 (1894) 11 SC 4 8. 

41 Vgl ook Carey Miller 48, 262, 297; Sinclair v Brougham & another [ 1914] AC 398 
(HL) 418. Die grondslag of rede vir die nie-vindiseerbaarheid van geld is dus in die 
besondere aard en rol van geld gesetel. Monetere beleidsoorwegings, soos die feit dat 
handelsverkeer gestrem sal word indien geld nie onbelemmerd kan verhandel nie, kan 
ook as grondslag aangevoer word. Vgl Burger Regsaard 230 - 231; Malan par 40; 
Malan Share Certificates 249. In S Polwarth & Co (Pvt) Ltd v Zanombairi & Others 
( 1972) 2 SA 688 (R) 691 - 692 is beslis dat daar inderdaad eiendomsoorgang 
plaasvind. Vgl ook Mann The Legal Aspects of Money 10 en Banque Beige v 
Hambrouck [1921] 1KB321. 

42 lndien die ontvanger ma/a fide is en die geld is nog nie vermeng nie, sal die rei 
vindicatio as remedie slaag. Kyk Van der Merwe Sakereg 365. 

43 Ex parte Estate Kelly 1942 OPD 265 270. Kyk ook Malan par 40. 

44 Vgl Mann The Legal Aspects of Money 14 ev; Burger Regsaard 231 - 232; Larenz 
Schuldrecht 163. Dit is in ooreenstemming met die sogenaamde staatlike teorie 
ingevolge waarvan slegs die staat geld kan skep en slegs die staat die bevoegdheid 
het om te bepaal wat wettige betaalmiddel is. 
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beskryf wettige betaalmiddel: 

"(1) 'n Aanbod, met inbegrip van 'n aanbod deur die Bank self, van 'n noot van die 
Bank of van 'n onbetaalde noot van 'n ander bank waarvoor die Bank ingevolge artikel 
15(3)(c) van die Betaalmiddels- en Bankwet of ingevolge 'n ooreenkoms voor of na 
die inwerkingtreding van hierdie Wet met 'n ander bank aangegaan, aanspreeklikheid 
aanvaar het, is 'n wettige aanbod van betaling van 'n bedrag gelykstaande met die 
bedrag op die noot vermeld. 

(2) 'n Aanbod, met inbegrip van 'n aanbod deur die Bank self, van 'n ongeskende en 
onbeskadigde munt wat wettig in die Republiek in omloop en van gangbare massa is, 
is 'n wettige aanbod van beta ling van geld-

( a) in die geval van goudmunte, ter vereffening van enige bedrag, en die 
waarde van elke goudmunt aldus aangebied, is gelyk aan die netto bedrag 
waarteen die Bank bereid is om daardie goudmunt op die dag van sodanige 
aanbod daarvan aan te koop; en 
(b) in die geval van ander munte, ter vereffening, per individuele transaksie, 
van 'n totale bedrag van hoogstens-

(i) vyftig rand, waar munte van die denominasie van een rand of hoer 
aldus aangebied word; 
(ii) vyf rand, waar munte van denominasies van tien sent tot en met 
vyftig sent aldus aangebied word; 
(iii) vyftig sent, waar munte van die denominasie van vyf sent of 
minder aldus aangebied word, 

en die waarde van elke munt aldus aangebied, is gelyk aan die bedrag op daardie 
munt vermeld." 

lngevolge artikel 14( 1) besit die Reserwebank die alleenreg om in die 

Republiek banknote en munte uit te reik of te laat uitreik. Die Reserwebank 

mag nie 'n banknoot van 'n denominasie, in 'n vorm of van 'n materiaal wat 

nie deur die Departement van Finansies goedgekeur is, uitreik of laat uitreik 

nie.45 Die Reserwebank mag nie 'n banknoot opnuut uitreik of laat uitreik nie 

as dit geskeur of geheel en al of gedeeltelik geskend of vuil is. 46 Die 

Reserwebank is nie verplig om 'n betaling te doen ten opsigte van 'n 

geskeurde of na die oordeel van die Reserwebank beskadigde banknoot wat 

horn aangebied word nie, maar kan na goeddunke 'n betaling ten opsigte van 

sodanige banknoot doen.47 

Die Reserwebank mag nie 'n munt wat anders as volgens die voorskrifte van 

45 Art 14(2). 

46 Art 14(3). 

47 Art 14(4). 
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artikel 16(1) vervaardig is, uitreik of laat uitreik nie. 48 Die Reserwebank mag 

nie 'n munt wat geskend of verslete is, opnuut uitreik of laat uitreik nie49 en 

is nie verplig om 'n betaling te doen ten opsigte van 'n na die oordeel van die 

Reserwebank geskende of verslete munt wat horn aangebied word nie, maar 

kan na goeddunke 'n betaling ten opsigte van sodanige munt doen. 50 

(iii} Ge!deenheid 

In die derde plek is geld gedenomineer ('n waarde-eenheid) met verwysing na 

'n bepaalde geldeenheid of rekeneenheid. 51 Die denominasie funksioneer as 

beliggaming en sigbaarstelling van 'n nasionale geldeenheid. 52 Mann se 

aangaande hierdie eienskap die volgende: "The debtor of a monetary 

obligation ... is under a duty to pay money, i.e. chattels which, among other 

peculiarities, incorporate a reference to a distinct unit of account. The latter 

is not a quantity of metal, but an abstract unit of measurement ... "53 

lngevolge artikel 15( 1) van die Suid-Afrikaanse Reserwebankwet is die 

geldeenheid van die Republiek die rand (wat as R verkort word), en die sent 

(wat as c verkort word), wat 'n honderdste deel van die rand is. Geld in 

Suid-Afrika word dus in breukdele, heeltalle of veelvoude van die vasgestelde 

48 Art 14(5). Met dien verstande dat die Bank na die inwerkingtreding van die 
Wysigingswet op die Suid-Afrikaanse Reserwebank, 1989, kan voortgaan om munte 
uit te reik of te laat uitreik wat vervaardig is ooreenkomstig die bepalings van die Wet 
op die Suid-Afrikaanse Munt en Munte, 1964 (Wet 78 van 1964), soos daardie 
bepalings bestaan het onmiddellik voor die herroeping daarvan deur genoemde 
Wysigingswet, totdat die Minister die Bank skriftelik gelas om sodanige uitreiking te 
staak. 

49 Art 14(6). 

50 Art 14(7). 

51 Vgl Mann The Legal Aspects of Money 23 ev; Asser Verbintenisrecht par 505; Burger 
Regsaard 233 - 234. Volgens Nussbaum (op 13) is geld as konkrete objek "thus a 
thing which, irrespective of its composition, is by common usage given and received 
as a fraction, integer or multiple of an ideal unit". 

52 Burger Regsaard 233 - 234. 

53 Mann The Legal Aspects of Money 86. 
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eenheid {rand en sent) uitgedruk. 54 

(iv) Universele ruilmiddel 

In die vierde plek dien geld as 'n universele ruilmiddel binne die monetere 

gebied waar die bepaalde munte en note kragtens wetgewing uitgereik 

word. 55 Geld as ruilmiddel moet as sodanig algemeen aanvaar word en as 

sodanig algemeen sirkuleer. 56 Burger definieer geld daarom as "roerende sake 

met 'n denominasie verwysend na 'n geldeenheid, uitgegee onder regsgesag 

of met owerheidsmagtiging, wat deur die gemeenskap as ruilmiddel aanvaar 

word en wat as sodanig 'algemeen sirkuleer. "57 

Enige bespreking van geld moet ook die teoriee van nominalisme en 

metallisme teekom. 58 Metallisme verteenwoordig die intrinsieke waarde van 

geld. Bepaalde geldeenhede word ge'identifiseer met 'n metaaleenheid, dit wil 

se met 'n bepaalde hoeveelheid koopkrag. Volgens Nussbaum is die leerstuk 

van metallisme nie aanvaarbaar nie, omdat dit nie verduidelik waarom sekere 

betaalmiddele soos byvoorbeeld banknote, ook geld is nie. 59 

Die nominale waarde van geld word verteenwoordig deur die verhouding 

waarin die geldobjek of betaalmiddel tot die geldeenheid of rekeneenheid van 

die geld, staan. Nominalisme is 'n arbitrere rekeneenheid wat altyd 

gelykstaande is in waarde aan die waarde wat dit uitdruk. Mann verduidelik 

dit s6: 

54 Die metaalinhoud van munte is slegs ten aansien van die fisiese samestelling daarvan 
relevant. Wat banknote betref, het die koppeling aan 'n metaalstandaard verval. Kyk 
Burger Regsaard 234. 

55 Mann The Legal Aspects of Money 24 ev; Burger Regsaard 235 - 236. 

56 Mann The Legal Aspects of Money 23. 

57 Regsaard 236. 

58 David Money 195; Asser Verbintenisrecht par 505 en 508; Esser/Schmidt 230; 
Larenz Schuldrecht 1 62 - 164. 

59 2 ev. Hy verklaar dat " ... the metallistic conception of money, inasmuch as it 
identifies money with a quantity of metal is too crude to be scientifically helpful" (op 
4). Vgl ook Mann The Legal Aspects of Money 86 - 90 waar hy argumenteer dat die 
quantum van 'n geldskuld nie deur die intrinsieke waarde of die koopkrag van geld 
vasgestel of bepaal kan word nie. 
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"The nominalistic principle means that a monetary obligation involves the payment of 
so many chattels, being legal tender at the time of payment, as, if added together 
according to the nominal value indicated thereon, produce a sum equal to the amount 
of the debt. In other words, the obligation to pay $10 is discharged if the creditor 
receives what at the time of performance are $10, regardless of both their intrinsic 
and functional value." 60 

Die geldskuld word slegs met verwysing na die verskuldigde somtotaal van 

die monetere geldeenhede bereken en nie met verwysing na die betrokke geld 

se inherente waarde of koopkrag nie. Nominalisme is dus ook 'n kontraktuele 

beginsel ingevolge waarvan waardeveranderings van geld geen invloed het 

op die nominale bedrag of quantum van geldskuld nie. Regtens word 

geldskulde waaroor ooreengekom is met verwysing na 'n bepaalde 

geldeenheid nie geaffekteer deur 'n verandering in die waarde van die 

geldeenheid of sy koopkrag nie. 61 Nominalisme plaas die risko van 

waardevermindering in die geldeenheid weens inflasie op die skuldeiser, en 

omgekeerd plaas dit die risiko van waardevermeerdering op die skuldenaar. 

In die algemeen word die partye vermoed om op die basis van die nominale 

waarde van die geldeenheid wat gekies is, te kontrakteer. Die skuldenaar 

moet die nominale bedrag van die verskuldigde som betaal. Dit is nie ter sake 

of die · metaalwaarde van die geld waarmee betaal word, deur 'n 

waardestyging of -daling getref is nie; 62 

2.1.3 Wettige betaalmiddel en betaling 

Geld, synde 'n stoflike roerende saak, word nie normaalweg self as roerende 

saak gekoop of geruil nie, maar word geleen of ontvang as geskenk of ter 

60 The Legal Aspects of Money 90. In Nederland is daar in artikel 6: 111 van die NBW 
wettelike grondslag aan die nominaliteitsbeginsel verleen: "Een verbintenis tot betaling 
van een geldsom moet naar nominale bedrag warden voldaan, tenzij uit wet, 
gewoonte of rechtshandeling ander voortvloeit". Kyk oak Rank Verbintenissen 
lnleiding, aant 10; Art 111, aant 1 - 12; Asser Verbintenisrecht par 508 en 510. 

61 Kyk Van der Merwe v Viljoen 1953 ( 1) SA 60 (A); Louis v Louis 1973 (2) SA 597 (T); 
Voest Alpine lntertrading Gesellschaft mbH v Burwill & Co SA (Pty) Ltd 1985 (2) SA 
149 (W); SA Eagle Insurance Co Ltd v Hartley 1990 (4) SA 833 (A); Delport Inflation 
115 ev. 

62 Kyk Asser Verbintenisrecht par 508; Mann The Legal Aspects of Money 86 ev; Barker 
Contracting 53. Volgens Burger Regsaard 229 is die reele waarde van tekenmunte 
tans in omloop laer as die nominale waarde daarvan. Munte verhandel egter teen 
nominale waarde en nie reele waarde nie. 
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voldoening van 'n verpligting wat aan die ontvanger verskuldig is. 63 In 

eersgenoemde geval is die ooreenkoms gerig op die lewering van een of meer 

bepaalde of spesifieke geldobjekte. 'n Bepaalde muntstuk of noot of soort 

muntstukke of note is die voorwerp van die verbintenis. 64 In hierdie 

bespreking gaan dit egter om die betaling van geld ter voldoening van 'n 

verpligting. 65 

Wettige betaalmiddel (Du its: gesetzliches Zahlungsmittel; Engels: legal tender) 

is geld wat 'n skuldeiser nie mag weier om te aanvaar as 'n skuldenaar dit 

aanbied ter beta ling van sy skuld nie. 66 Wettige betaalmiddel word daargestel 

by wyse van wetgewing, 67 en is dus regtens 11 geld 11 wat aanvaar kan word 

ter voldoening van 'n geldelike verpligting indien die wetgewer dit so 

bepaal. 68 Mann beskryf wettige betaalmiddel s6: 

"Legal tender is such money in the legal sense as the legislator has so defined in the 

statutes organizing the monetary system. Chattles which are legal tender have, 

therefore, necessarily the quality of money, but, logically, the converse is not true, 

- not all money is necessarily legal tender. 69 

63 Geva Money 117 - 119; Goode Payment Obligations 4; Goode Commercial Law 491. 

64 Gernhuber (199 - 201) verwys na die verbintenisse as "Geldsachschulden" en 
onderskei ook tussen "StOckschuld" en "Gattungschuld". Volgens Asser 
(Verbintenisrecht par 507) is sulke verbintenisse waar 'n bepaalde geldsoort die 
voorwerp van die skuld is, nie "echte geldschuld" nie. 

65 Gernhuber (201 ) verwys hierna as "Geldzahlungsschulden" ten einde die " ... Recht des 
Schuldners zu verdeutlichen, nach Belieben seinen konkreten Leistungsgegenstand 
"Geld" aus der FOlle des Oberhaupt zur Zahlung geeigneten Geldes zu entnehmen." 
Kyk ook Van Esch & Berkvens 3 - 7. 

66 Anders gestel: Wettige betaalmiddel beteken dat die skuldeiser nie ander geld hoef te 
aanvaar ter voldoening van 'n geldskuld nie. Die skuldeiser kan die aanbod van geld 
wat nie wettige betaalmiddel is nie, weier sander om in mora te verval. Kyk 
Nussbaum 45 - 46; Asser Verbintenisrecht par 509; Larenz Schuldrecht 163., 165 
- 166. 

67 Kyk art 1 7 van die Suid-Afrikaanse Reserwebankwet hierbo. 

68 Sekere kommoditeite soos byvoorbeeld graan en tabak, is in die verlede tydens die 
Franse Rewolusie en tydens die vroee koloniale tydperk in Amerika, toe daar 'n tekort 
aan munte was, by wyse van wetgewing wettige betaalmiddel gemaak . Kyk 
Nussbaum 54 - 55. Wettige betaalmiddel hoef dus nie noodwendig geld in die sin van 
munte en note te wees nie. 

69 Mann The Legal Aspects of Money 42. 
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In die afwesigheid van die skuldeiser se uitdruklike of stilswyende 

toestemming, kan daar nie aan 'n geldelike skuld voldoen word anders as met 

dit wat deur die reg beskou word as geld, naamlike wettige betaalmiddel 

nie. 70 

Die beta ling van geld is 'n konsensuele handeling wat in wese onafhanklik 

staan van die begrip wettige betaalmiddel. Wettige betaalmiddel is nie 

betaling nie; wettige betaalmiddel kan aangebied word ter betaling van 'n 

skuld. 71 In die gewone geval word munte en note, synde wettige 

betaalmiddel, oorgedra deur lewering en betaling is voltooi sodra die geld deur 

die skuldenaar aan die skuldeiser gelewer is. Betaling in wettige betaalmiddel 

is dus 'n metode of wyse ter voldoening van 'n geldverbintenis. Partye is 

egter vry om ooreen te kom oor die wyse van betaling. 

In hierdie verband kan met vrug op betaling by wyse van tjek gelet word. 72 

Betaling by wyse van tjek is 'n papiergebaseerde betalingsmetode en het 

elektroniese fondsoordrag as betalingsmetode voorafgegaan. 73 

Soos duidelik blyk uit die bespreking hierbo, is 'n tjek nie geld of wettige 

betaalmiddel nie. 74 In die afwesigheid van 'n skuldeiser se uitdruklike of 

70 Mann The Legal Aspects of Money 5. Daar moet verder in gedagte gehou word dat 
geld 'n vervangbare saak is. Betaling geskied nie deur lewering van bepaalde munte 
en note nie, maar deur vervangbare sake. Met ander woorde, 'n geldskuld van R20 
kan aan voldoen word deur nie net die lewering van 'n R20-noot nie, maar ook deur 
die lewering van vier R5 munte. Kyk Asser Verbintenisrecht par 506; Rank Nakoming 
par 2557 en 2558. 

71 David Money 210 - 211; Rank Verbintenissen Art 112, aant 10. 

72 'n Tjek is opsigself nie boekgeld nie, maar bied die moontlikheid om oar boekgeld te 
beskik. 'n Tjek is dus eerder 'n betalingsmiddel wat die kontantlose betalingsverkeer 
dien. Kyk Canaris Bankvertragsrecht par 679, 680. 

73 Kyk 2.3 hieronder vir die onderskeid tussen papiergebaseerde betalingsmetodes en 
elektroniese fondsoordrag. 

74 'n Tjek voldoen nie aan die vier eienskappe van die regsaard van geld wat hierbo 
bespreek is, nie. In Tjollo Ateljees (Edms) Bpk v Small 1949 ( 1) SA 856 (A) se die hof 
oak (op 876): "A cambial document is not cash". lngevolge artikel 17( 1) van die Wet 
op die Suid-Afrikaanse Reserwebank 90 van 1989 is wettige betaalmiddel verder note 
van die Suid-Afrikaanse Reserwebank, onbetaalde note van 'n ander bank waarvoor 
die Reserwebank aanspreeklikheid aanvaar het, en ongeskende en onbeskadigde 
munte wat wettig in die Republiek in omloop en van gangbare massa is. 
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stilswyende toestemming, kan daar gevolglik nie aan 'n geldelike skuld 

voldoen word by wyse van betaling per tjek nie. Die skuldeiser mag dus 'n 

tjek watter betaling van 'n geldskuld aangebied word, van die hand wys. 75 

Tjeks word egter hedendaags algemeen gebruik as metode van beta ling 76 en 

die howe vereis daarom die minimum bewys van 'n uitdruklike of stilswyende 

ooreenkoms dat betaling per tjek mag geskied. 77 Die howe het sekere riglyne 

ontwikkel aan die hand waarvan bepaal kan word of die skuldeiser wel die 

tjek van die hand mag wys. Dit sal byvoorbeeld afhang van die partye se 

bedoeling, die oogmerk waarmee die tjek van die hand gewys word, en of die 

skuldeiser die skuldenaar 'n redelike waarskuwing gegee het dat hy nie die 

tjek as betaling sou aanvaar nie. 78 In Esterhuyse v Selection Cartage (Pty) Ltd 

se R Trollip die volgende: 79 

"In contract, where the debtor is obliged to pay money to the creditor, the medium 
of payment must be that which the contract expressly or impliedly specifies, as 

75 Kyk Schneider & London v Chapman 1917 TPD 497; Esterhuyse v Selection Cartage 
(Pty) Ltd 1965 ( 1) SA 360 (W); Bold v Cooper 1949 ( 1) SA 1195 (W); Wispeco (Pty) 
Ltd v Herrigel 1983 (2) SA 20 (K); JL Cohen Motors SWA (Pty) Ltd v Alberts 1985 
(2) SA 427 (SWA). S6 stel Kerr Law of Contract 384 die beginsel: "If there is nothing 
in the contract, express or implied, concerning the medium of payment then payment 
in legal tender discharges the obligation and a cheque may be refused by the 
creditor." 

76 Schneider & London v Chapman 1917 CPD 497 500 503; Sibbald v Dakota Motors 
1956 (3) SA 203 (T) 206 - 207; S v Kotze 1965 ( 1) SA 118 (A) 123; Froman v 
Robertson 1971 ( 1) SA 115 (A) 121; Colley v UDC Rhodesia Ltd 1976 ( 1) SA 821 
(RA) 823. 

77 Schneider & London v Chapman 1917 TPD 497; Esterhuyse v Selection Cartage (Pty) 
Ltd 1965 (1) SA 360 (W)). In Rennie NO v The Master 1980 (2) SA 600 (K) gaan R 
Baker selfs verder (op 615H): "But the circumstances may be such that a cheque is 
legal tender, eg in the ordinary commercial situation when the contract does not 
specify the contrary and accepted commercial usage has sanctioned - or sanctified 
- payment by cheque as equivalent to payment in cash (coins or banknotes)." 

78 Kyk Schneider & London v Chapman 1917 TPD 497. Vgl Esterhuyse v Selection 
Cartage (Pty) Ltd 1965 (1) SA 360 (W); Sibbald v Dakota Motors 1956 (3) SA 203 
(T); Christie 497. Kyk oak De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 265 - 266 
wat tereg daarop wys dat mens mag aanneem dat die skuldeiser kan weier om 'n tjek 
as betaling te ontvang, maar dat hy nie te kwaaie trou van hierdie tegniese punt 
gebruik mag maak om sy skuldenaar, wat te goeie trouper tjek wil betaal, te verras 
nie. Die skuldeiser kan oak deur estoppel daarvan weerhou word om betaling in 
kontant te eis. Kyk Malan par 199 en Estate Lowry v Saporiti ( 1909) 30 NLR 35 43; 
Jochelsohn Yamey & Co v Mahomed 1916 CPD 233 235 - 236. 

79 1965 (1) SA 360 (W) 361. 
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determined by reference to its terms and such evidence of custom usage and the 
surrounding circumstances as is admissible to aid in its interpretation. In this regard, 
in an ordinary commercial contract, in the absence of anything signifying the contrary, 
only some slight indication in the contract or evidence would generally suffice for 
inferring or implying that payment of the creditor can be effected by cheque, because 
that is now a widely used and recognised medium of payment in such transactions." 

Die Suid-Afrikaanse reg neig na die rigting wat die Duitse reg in die verband 

ingeslaan het. In die Duitse reg is 'n tjek ook nie wettige betaalmiddel nie. 80 

Die skuldeiser is dus nie verplig om 'n tjek ter betaling van 'n geldskuld te 

aanvaar nie. Die partye kan egter ooreenkom dat betaling by wyse van tjeks 

sal geskied. So 'n ooreenkoms kan stilswyend tot stand kom. Omdat betaling 

by wyse van tjeks algemeen voorkom moet die skuldeiser, indien 'n tjek nie 

vir horn aanvaarbaar sal wees nie, die skuldenaar vroegtydig hiervan in kennis 

stel. lndien sodanige skuldeiser wel 'n tjek ter betaling ontvang moet die tjek 

dadelik terugstuur word, voordat sy stilswye as aanvaarding van die tjek 

vertolk word. 

Die blyk ook duidelik uit die bespreking hierbo dat elektroniese fondsoordrag 

nie geld en ook nie wettige betaalmiddel is nie. 'n Skuldeiser mag dus in 

beginsel ook weier om sodanige betaling te aanvaar as dit aangebied word ter 

vervulling van 'n geldelike skuld. 

Alhoewel skulde in Suid-Afrika meestal gedelg word met kontant of by wyse 

van tjek, 81 word elektroniese fondsoordrag al hoe meer ook as 

betalingsmetode aangewend. Die vraag wat ontstaan is of hierdie ander 

betalingsmetodes, soos byvoorbeeld tjeks en veral elektroniese 

fondsoordrag82 as verskyningsvorm van boekgeld nie vandag ook as 

verskyningsvorme van geld beskou moet word nie. 83 Dit is sekerlik onprakties 

80 Baumbach-Hefermehl 483 - 484; Gernhuber 166; Canaris Bankvertragsrecht par 761, 
762. 

81 Malan par 188. 

82 Ander betalingsmetodes sluit aftrekorders, debietorders, kredietkaarte en dokumentere 
kredietbriewe in. 'n Bespreking van sodanige betalingsmetodes val buite die bestek 
van hierdie tesis. 

83 Die vraag kan oak anders gestel word, naamlik of bankgeld (bankdeposito's) nie oak 
as geld beskou behoort te word in die sin dat dit aangewend word as wettige 
betaalmiddel ter voldoening van 'n skuld. 
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om by die betaling van 'n groot som geld, kontant as betaalmiddel aan te 

bied. In The Brimnes; Tenax Steamship Co Ltd v The Brimnes (Owners) se 

Cairns LJ byvoorbeeld: 84 

"It would be absurd in modern business conditions to suppose that payment in dollar 
bills was contemplated. 11 

Guy David spreek homself soos volg uit oor hierdie aangeleentheid: 85 

11 It is simply not possible in most commercial dealings to discharge obligations in the 
manner contemplated by general law, that is to say, by the delivery of legal tender by 
the debtor to the creditor at the creditor's place of business. The exigencies of 
modern-day commerce virtually always require that payment be effected by cashless 
means of payment and forms of money such as cheques, bankdrafts, electronic credit 
transfers and foreign currency, all of which derive their power to discharge obligations 
solely by the agreement of the parties. 11 

David is van mening dat geld gelyk gestel moet word met enige meganisme 

om betaling te bewerkstellig. Die regsaard van geld moet dus nie beperk word 

tot dit wat deur wetgewing as wettige betaalmiddel beskou word nie, maar 

die reg moet toegelaat word om pas te hou moet die werklike wyses waarop 

daar voldoening van geldskulde plaasvind. 86 

In die Nederlandse reg, alhoewel tjeks steeds nie wettige betaalmiddel is 

nie, 87 bepaal artikel 6: 114 van die NBW die volgende: 

11 1 . Bestaat in een land waar de betaling moet of mag geschieden ten name van de 
schuldeiser een rekening, bestemd voor girale betalingen, dan kan de schuldenaar de 
verbintenis voldoen door het verschuldigde bedrag op die rekening te doen 
bijschrijven, tenzij de schuldeiser betaling op die rekening geldig heeft uitgesloten. 
2. In het geval van het vorige lid geschiedt de betaling op de tijdstip waarop de 

84 [1975] 1 QB 929 (CA) 968. 

85 David Money 193. Kyk ook Goode Commercial Law 491 - 492. 

86 David Money 209. 

87 Art 6:46 NBW en kyk die kommentaar van Nieuwenhuis, Stalker & Valk op 456. Kyk 
ook Van Empel Betaling 19. Art 6: 112 van die NBW bepaal soos volg: 11 Het geld dat 
ter voldoening van de verbintenis wordt betaald, moet op het tijdstip van de betaling 
gangbaar zijn in het land in welks geld de betaling geschied n. II Gangbaar geld II is 
primer munte en note met die hoedanigheid van wettige betaalmiddel. Kyk ook Van 
Esch & Berkvens 5 - 6; Mijnssen Geld 2 - 3; Asser Verbintenisrecht par 509 en 518; 
Rank Nakoming par 2553 ev. 
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rekening van die schuldeiser wordt gecrediteerd." 

Die skuldenaar is dus bevoeg om by wyse van girale betaling88 sy skuld 

teenoor die skuldeiser te delg. 89 lndien die skuldeiser natuurlik nie 'n rekening 

by 'n bank het waar 'n kredietoordrag of inbetaling gemaak kan word nie, sal 

die skuldenaar nie 'n girale betaling kan maak nie. Die skuldeiser mag ook 

girale beta ling eensydiglik uitsluit. S6 'n uitsluiting meet natuurlik geskied 

voordat die skuldenaar betaal. Die skuldeiser mag egter nie girale betaling 

uitsluit as dit nie redelik en bilik is nie omdat die verskuldigde bedrag 

byvoorbeeld te groot is om anders as by wyse van girale betaling te 

voldoen. 90 Die wetgewer het dus in effek betaling by wyse van kontant 

("gangbaar geld") as wettige betaalmiddel en girale betaling gelykgestel. 

Oorwegings van redelikheid en billikheid sal ook nie die skuldenaar verplig tot 

betaling in "gangbaar geld" as die bedrag so groot is dat nie van die 

skuldenaar verwag kan word om betaling in kontant by die woonplek van die 

skudleiser te besorg nie. 91 Ooreenkomstig artikel 6: 11 6(2) kan die skuldeiser 

verder sy giro-intelling as plek van betaling aanwys en gevolglik die 

skuldenaar tot girale betaling verplig. 92 

In die Duitse reg is skuldenaars ook in beginsel tot "Barzahlung" 

88 Girale betaling word socs volg deur Van Esch & Berkvens beskryf (op 6): "Bij girale 
betaling wordt de verbintenis voldaan door bijschrijving van het verschuldigde bedrag 
op de rekening van de crediteur bij een bank. De bijschrijving is het gevolg van een 
overschrijving van een andere rekening of een starting in wettig betaalmiddel op de 
rekening van de crediteur." Kredietoordrag as vorm van girale betaling eerder as 
"starting" kom die meeste in Nederland voor. Kyk oak Van Empel Betaling 5; Mijnssen 
Geld 3 - 4, 45 ev; Rank Nakoming par 2571. Girale betaling is dus 'n 
verskyningsvorm van elektroniese fondsoordrag. 

89 Hierdie wyse van betaling word nie as vervangende prestasie gesien nie. Kyk 
Nieuwenhuis, Stalker & Valk 539; Rank Verbintenissen Art 114, aant 6; Van Esch & 
Berkvens 15 - 16; Asser Verbintenisrecht par 51 6; Mijnssen Geld 63 ev; Rank 
Nakoming par 2572(d). 

90 Nieuwenhuis, Stalker & Valk 539; Rank Verbintenissen Art 114, aant 7; Mijnssen 
Geld 65; Asser Verbintenisrecht par 509. 

91 Nieuwenhuis, Stalker & Valk 538. 

92 Nieuwenhuis, Stalker & Valk 538, 542; Rank Verbintenissen Art 116, aant 3; Asser 
Verbintenisrecht par 509; Rank Nakoming par 2572(d). 
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(kontantbetaling) verplig. 93 Gernhuber argumenteer dat geldskulde vandag 

beide deur "Wahrungsgeld" 94 (munte en note) en "Buchgeld" as verskillende 

verskyningsvorme van die prestasievoorwerp "Geld" vervul kan word. 95 

Betaling by wyse van "Giralgeld" 96 ('n kredietoordrag of direkte inbetaling op 

die skuldeiser se girorekening) is 'n algemene betalingsmetode in Duitsland. 

Gernhuber gee egter toe dat die feit dat geldskulde ook met girale betaling 

vervul kan word, nie beteken dat elke geldskuld so gedelg mag word nie. 97 

Dit staan die skuldeiser vry om slegs kontant te vereis of van die skuldenaar 

te vereis om 'n girale betaling te maak. Dit is egter onnodig om hier reels neer 

te le aangesien die skuldenaar en skuldeiser ooreenkomstig die vereistes van 

die praktyk sal handel. Kontant sal byvoorbeeld betaalbaar wees in die geval 

van 'n koopkontrak waar 'n klein bedrag verskuldig is, terwyl 'n girale 

betaling in orde sal wees waar die verskuldigde bedrag groot is en die partye 

ver van mekaar woon. In die algemeen behoort geldskulde egter na keuse van 

die skuldenaar, beide by wyse van kontant en by wyse van girale betaling 

vervul te kan word. lndien die skuldeiser natuurlik nie 'n rekening het waarop 

'n girale betaling gemaak kan word nie, is so 'n betalingswyse outomaties 

uitgesluit. 98 Die skuldeiser sal slegs verplig te wees om so 'n rekening te open 

as die skuldenaar verplig is tot girale betaling. 

Volgens Canaris moet daar egter gewaak word teen 'n gelykstelling van 

boekgeld en kontant. 99 Skuldenaars behoort nie toegelaat te word om die een 

93 Staudinger 33 - 34; Larenz Schuldrecht 163 - 164. 

94 Slegs 11 Wahrungsgeld 11
, naamlik munte en note uitgereik deur die Deutsche 

Bundesbank, is wettige betaalmiddel. Kyk art 14 van die Gesetz Ober die Deutsche 
Bundesbank 26 Julie 1957 en vgl oak Cohn Manual 102; KOmpel 192; Larenz 
Schuldrecht 165 - 166. 

95 194. Volgens Medicus (op 85) moet betaling met boekgeld en betaling met kontant 
gelykwaardig erken word indien enige een nie by wyse van ooreenkoms uitgesluit is 
nie. 

96 Girale betaling word gedefinieer as die 11 DurchfOrung des bargeldlosen 
Zahlungsverkehrs und des Abrechnungsverkehrs 11

• K yk Canaris Bankvertragsrecht par 
300; Esser/Schmidt 284. Girale betaling is dus oak hier 'n verskyningsvorm van 
elektroniese fondsoordrag. 

97 Op 204. 

98 Kyk oak Medicus 85. 

99 Canaris Bankvertragsrecht par 303 - 304, 466 - 4 7 4. 
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of die ander as betaalmiddel te kies nie. Hy wys daarop dat 'n skuldeiser kan 

verkies dat 'n kredietoordrag ("Girouberweisung"/ "Gutschrift") nie gemaak 

moet word nie omdat sy rekening byvoorbeeld by die bank in debiet is. Die 

bank kan gevolglik by wyse van verrekening die bedrag aanwend ter 

vermindering van sy debiet: "Schliesslich ist auch die Gefahr einer Pfandung 

beim Buchgeld erheblich grosser als beim Sachgeld. " 100 Alvorens betaling dus 

by wyse van kredietoordrag gemaak kan word, moet die skuldeiser daartoe 

instem. Betaling by wyse van kredietoordrag sal dus net skuldbevrydende 

werking he as die partye uitdruklik of stilswyend daartoe ooreenkom. Die 

instemming van die skuldeiser om girale betaling of 'n kredietoordrag te 

aanvaar, kan gesien word in die bekendmaking van sy bankrekeningnommer 

op sy briefhoofde en rekenings. Stilswyende instemming kan ook afgelei word 

indien die skuldeiser vantevore kredietoordragte ter betaling aanvaar het en 

dit nie teengegaan het nie. Daar kan egter nie in die blote feit dat die 

skuldeiser 'n bankrekening geopen het, sodanige instemming afgelei word 

nie. 101 lndien 'n kredietoordrag wel gemaak is, en die skuldeiser stuur die 

bedrag nie onverwyld terug nie, kan die instemming van die skuldeiser ook 

uit sy stilswye afgelei word. 

2. 1.4 Gevolgtrekking 

Die bedrae wat in die huidige ekonomiese wereld van hande verwissel is 

reuse bedrae. Kontant as metode van betaling word daarom deur ander 

betalingsmetodes soos tjeks en elektroniese fondsoordrag, vervang. Namate 

ons die elektroniese eeu betree, laat dit geen twyfel dat die howe wel 

geleentheid sal kry om oor die regsaard van 'n betaling by wyse elektroniese 

fondsoordrag te besluit nie. Alhoewel daar, soos blyk uit die bespreking 

hierbo, steun bestaan vir die standpunt dat hierdie ander betalingsmetodes 

gelykgestel moet word aan wettige betaalmiddel of as verskyningsvorme van 

geld beskou moet word, is die posisie huidiglik s6 dat hierdie ander 

betalingsmetodes nie geld 6f wettige betaalmiddel is nie. lndien die partye dus 

'n ander betalingsmetode as wettige betaalmiddel wil gebruik ter voldoening 

van 'n skuld, sal die partye daaroor moet ooreenkom. Die wyse van betaling 

kan as 'n uitdruklike beding van die ooreenkoms tussen hulle opgeneem 

100 Op 159. Kyk ook KOmpel 193 - 195. 

101 Kyk ook Esser/Schmidt 284 - 285; Staudinger 39; MOnchener Kommentar 1141; 
Palandt 437. 
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word, maar kan ook as 'n stilswyende beding opgeneem word waar dit uit die 

gedrag van die partye en die omringende omstandighede duidelik blyk dat die 

partye op die wyse van betaling ooreengekom het. 

Betaling by wyse van elektroniese fondsoordrag is net soos betaling by wyse 

van tjek en die lewering van kontant (wettige betaalmiddel) 'n modus ter 

voldoening van 'n geldskuld. Die verskil tussen laasgenoemde wyse van 

betaling en eersgenoemdes is dat die skuldenaar nie mag weier om wettige 

betaalmiddel ter voldoening van 'n geldskuld aan te neem nie. Betaling by 

wyse van wettige betaalmiddel benodig oak nie, socs in die geval van ander 

betalingsmetodes, die tussenkoms van 'n bank om vereffening te 

bewerkstellig nie. 'n Verdere verskil aan te toon tussen betaling by wyse van 

wettige betaalmiddel en elektroniese fondsoordrag is dat die skuldeiser 

eienaar word van die geld wat as wettige betaalmiddel ter betaling deur die 

skuldenaar oorhandig word. In die geval van elektroniese fondsoordrag verkry 

die skuldeiser slegs 'n vorderingsreg teen die bank. 

Namate elektroniese fondsoordrag as betalingsmetode toeneem en meer 

algemeen word, kan voorsien word dat daar ook in ans reg die behoefte mag 

ontstaan om socs in die Nederlandse reg, elektroniese fondsoordrag by wyse 

van wetgewing aan wettige betaalmiddel gelyk te stel. Wat die huidige betref, 

word daar ook aan die hand gedoen dat die howe, namate elektroniese 

fondsoordrag as betalingsmetode in gewildheid toeneem, net socs in die 

geval van tjeks, veral waar daar groat bedrae by betrokke is en die partye ver 

van mekaar woon, die minimum bewys van 'n uitdruklike of stilswyende 

ooreenkoms dat betaling by wyse van elektroniese fondsoodrag mag geskied, 

sal vereis. 

2.2 'N DEFINISIE VAN ELEKTRONIESE FONDSOORDRAG 

Elektroniese fondsoordrag is al beskryf as 'n "500-pound marshmallow 

because of its seeming tendency to change form and expand without lending 

itself to definitions or containment" .102 Die probleem is dat die begrip 

"elektroniese fondsoordrag" gebruik word om 'n verskeidenheid van 

transaksies aan te dui, soos byvoorbeeld onttrekkings en deposito's by 'n 

OTM, beta ling deur middel van EFTPOS, of oordragte wat deur 'n terminaal 

102 Beehler 304. 
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by die huis uitgevoer word. Die begrip "elektroniese fondsoordrag" sluit dus 

transaksies in wat suiwer elektronies is, sowel as transaksies waar een van 

die stappe in die proses steeds die gebruik van papier behels, soos 

byvoorbeeld deposito's by OTM'e. 103 

Die definisie in die Jack Report is een wat al hierdie eienskappe probeer 

ondervang. 'n Elektroniese fondsoodrag word gedefinieer as: 

" ... a funds transfer effected through the banking system by electronic techniques, 
with input and output methods being largely or completely in electronic form 11

• 
104 

Vir praktiese redes het die Jack Report by elektroniese fondsoordrag alle 

betalingsopdragte wat deur middel van magnetiese materiaal soos magnetiese 

bande, diskette en kasette, of deur middel van suiwer elektroniese media 

soos die telefoon en telekse, versend is, en ook elektroniese transmissies 

tussen rekenaars of tussen 'n rekenaar en 'n terminaal, ingesluit. 105 

'n Ander definisie is vervat in artikel 205.2(g) van Regulasie E: 106 

"Electronic fund transfer means any transfer of funds, other than a transaction 
originated by check, draft, or similar paper instrument, that is initiated through an 
electronic terminal, telephone, or computer or magnetic tape for the purpose of 
ordering, instructing, or authorizing a financial institution to debit or credit an account. 
The term includes, but is not limited to, point-of-sale transfers, automated teller 
machine transfers, direct deposits or withdrawals of funds, and transfers initiated by 
telephone. It includes all transfers resulting from debit card transactions, including 
those that do not involve an electronic terminal at the time of the transaction. The 
term does not include payments made by check, draft, or similar paper instrument at 
an electronic terminal. 11 

In Uncitral se "Legal Guide on Electronic Funds Transfers" 107 word 'n nog 

103 Poullet & Vandenberghe 88. 

104 75. 

105 75. 

106 12 CFR 205. Die definisie van Arora (Electronic Banking 7) stem grootliks met die 
definisie ooreen. 

107 A/CN 9/SER 8/1 ( 1987) 
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wyer definisie gevind: 108 

"A funds transfer in which one or more of the steps in the process that were 
previously done by paper-based techniques are now done by electronic 
techniques". 109 

Al hierdie definisies het in gemeen dat een of meer van die stappe in die 

betalingsproses met elektroniese tegnieke vervang is. Elektroniese 

kommunikasiemiddele word gebruik om fondsoordragte te maak en betaling 

te bewerkstellig. 110 Tensy kontant oorhandig word, behels betaling in die 

algemeen twee basiese stappe. 111 In die eerste plek word 'n betalingsopdrag 

deur die persoon wat die betaling wil maak of die betaling wil ontvang aan die 

bank of finansiele instelling wat die fondse hou gegee. Tweedens dra daardie 

finansiele instelling dan die fondse oar na die rekening van die begunstigde 

by dieselfde of 'n ander finansiele instelling. Hierdie onderliggende beginsels 

bly dieselfde, ongeag of die prosedure wat aangewend word papiergebaseerd 

of elektronies is. In die geval van elektroniese fondsoordrag is die gee van die 

betalingsopdrag en die uitvoering daarvan met gebruik van elektroniese 

hulpmiddele gedoen. 

Elektroniese oordragte kan verder verdeel word in twee groepe, naamlik 

krediet- en debietoordragte. 112 In die geval van kredietoordragte gee die party 

wat betaling wil maak, opdrag aan die bank om die fondse na die rekening 

108 12. 

109 Hierdie definisie stem ooreen met die van Beehler: "Electronic funds transfer systems 
can be defined as any system that replaces paper-based processes with electronic 
impulses" (op 304). Vgl oak Lee Legal Implications 114; Stathopolous Modern 
Techniques 6. 

110 David 66. Volgens Lee (EFTS 289) is elektroniese fondsoordrag 'n algemene term wat 
alle fondsoordragte insluit "in which tangible symbols of value such as currency, 
negotiable intruments or payment vouchers are replaced in whole or in part by 
machine-readable electronic impulses". 

111 Rowe Payments 7. 

11 2 Geva EFT Debit Card 42 7. Werner Regulation of Wire Transfers 7 44 beskryf 
elektroniese fondsoordragte as " ... debit and credit transactions that are performed by 
use of electronically generated signals." Kyk oak Geva Electronic Funds Transfers 
1-26 ev; Paget 266. 
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van die begunstigde oor te dra. 113 In die geval van debietoordragte eis die 

persoon aan wie die betaling gemaak moet word, die geld van die finansiele 

instelling by wie die rekening van die skuldenaar is. Voorbeelde van 

kredietoordragte is byvoorbeeld die direkte inbetaling van salarisse deur 

gebruik te maak van die ACB. 'n Debietoordrag word byvoorbeeld by 'n 

EFTPOS-transaksie gemaak. 114 

2.3 'N ONDERSKEID TUSSEN PAPIERBASISTRANSAKSIES EN ELEKTRONIESE 

FONDSOORDRAGTE 

Die onderskeidende kenmerk van papierbasistransaksies (soos byvoorbeeld 

tjeks) is dat dit transaksies in 'n permanente vorm beliggaam. Die 

betalingsopdrag is vervat op papier, word in woorde en syfers uitgedruk en 

word gewaarmerk deur 'n handtekening wat ook die party wat die 

betalingsopdrag gee, identifiseer. 115 Papierbasistransaksies kan nie maklik 

gewysig word sonder dat hierdie feit uit die dokument blyk nie. 

In die geval van 'n papierbasistransaksies word die opdrag of belofte om te 

betaal dus op papier beliggaam. Hierdie papier moet fisies tussen die partye 

en/of hulle bank oorgedra of gel ewer word ten einde beta ling te bewerkstellig. 

Die nadeel hieraan verbonde is natuurlik dat die beweging van papier 

moeitevol en tydrowend is. 116 

Magnetiese materiaal het dieselfde eienskap as papierbasisitems in die sin dat 

dit ook 'n oordragmedium is wat tasbaar en roerend is, sodat die boodskappe 

daarop nie net maklik opgespoor kan word nie, maar ook herroep kan word 

voordat dit aan die bedoelde ontvanger gelewer word. Hier eindig die 

ooreenkomste egter. Die elektroniese betalingsopdrag word uitgedruk in 

rekenaartaal en die handgeskrewe handtekening word vervang deur 'n 

elektroniese sleutel wat die boodskap moet waarmerk. Die boodskap op band, 

disket, of ander medium, kan gevolglik in die afwesigheid van 

113 Kyk hfst 17 oor kredietoordragte. 

114 Kyk 7.2 infra waar die verloop van 'n tipiese EFTPOS-transaksie beskryf word. 

115 Goode Electronic Banking "Introduction" v. 

116 Goode Payment Obligations 103 - 104. Kyk ook Geva Electronic Funds Transfers 
1-24ev. 
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sekuriteitsmaatreels verander of verwyder word, of na ander magnetiese 

materiaal oorgedra word, sonder dat dit uit 'n ondersoek van die medium 

ontdek sal word. 117 

In die geval van 'n suiwer elektroniese fondsoordrag word die boodskap nie 

in 'n permanente vorm gedra nie. Die tyd wat die lewering van die 

betalingsopdrag neem, hang daarvan af of dit 'n eenvoudige bilaterale 

transmissie tussen banke is en of dit deur 'n klaringstelsel gaan voordat dit 

na die ontvangerbank versend word. In die geval van 'n bilaterale transmissie 

is die lewering van die betalingsopdrag feitlik oombliklik. Die klaringstelsel kan 

egter 'n vertraging veroorsaak omdat die betalingsopdragte eers gesorteer en 

gebundel moet word, voordat dit aangestuur word. 118 Hierdie vertraging kan 

belangrike gevolge vir die opdraggewer he. Dit verskaf naamlik aan die 

opdraggewer 'n geleentheid om die betalingsopdrag te herroep. 

Net so kan betalingstelsels 6f as papiergebaseerde stelsels 6f as elektroniese 

stelsels geklassifiseer word, afhangende van die medium wat vir 

interbank-kommunikasie van die betalingsopdrag gebruik word. 119 Volgens 

Geva is die medium wat aangewend word vir kommunikasie tussen die bank 

en sy klient irrelevant vir doeleindes van die klassifikasie van die stelsel. 120 

In sy eenvoudigste vorm is 'n elektroniese fondsoordrag egter net soos 'n 

tjek, 'n opdrag deur die klient aan sy bank vir die oordrag van geld na 'n 

ander rekening of na die begunstigde. Die opdrag word gegee deur middel 

van 'n elektroniese kommunikasiemiddel. Tensy kontant oorhandig word, 

behels betaling, hetsy papiergebaseerd of by wyse van 'n elektroniese 

fondsoordrag, gewoonlik twee basiese stappe. 121 In die eerste plek gee die 

persoon wat die betaling wil maak 'n betalingsopdrag aan die finansiele 

instelling of bank wat die fondse hou. Tweedens sal die finansiele instelling 

dan die fondse oordra na die rekening van die begunstigde by dieselfde of by 

117 Goode Electronic Banking "Introduction" v-vi. 

118 Kyk hfst 4 en 5 oor klaringstelsels. 

119 Geva Electronic Funds Transfers 1-24. 

120 Geva Electronic Funds Transfers 1-24 ev. 

121 Michael Rowe Electronic Trade Payments (1987) 7. 
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'n ander finansiele instelling. In hierdie sin tree die bank of finansiele instelling 

op as die lashebber van die klient en sal hulle regsverhouding gevolglik 

gemeenregtelik deur die lasgewingskontrak beheers word. 122 

In Royal Products Ltd v Midland Bank Ltd and Bank of Valletta Ltd123 het die 

hof die volgende gese oor 'n opdrag wat deur die klient aan sy bank gegee 

is om geld by wyse van 'n teleks oor te dra: 

"What, then, are the legal implications of those instructions? How are they to be 
regarded, as a matter of law? In my judgement they are to be regarded simply as an 
authority and instruction, from a customer to its bank, to transfer an amount standing 
to the credit of that customer with that bank to the credit of its account with another 
bank ... the instructions did not bring into existence, as between Royal Products and 
Midland, any separate or distinct contract of any kind ... Given that this was an 
ordinary banking operation, as I hold it was, it follows that in carrying out its part of 
the transaction Midland owed Royal Products a duty to use reasonable care and skill." 

In die ongerapporteerde beslissing van Nedcor Bank Ltd (t/a Nedbank) v H 

Bhyat Wholesalers CC & Bank of Lisbon International Ltd124 het R Duke ook 

die volgende gese: 125 

"The relationship between banker and customer vis-a-vis a cheque is in my view in 
principle no different to the relationship between a banker and customer in regard to 
a telegraphic transfer. It is just another means of withdrawing the money out of the 
customer's account in order that the payee, who is designated in the telegraphic 
transfer receives the credit in respect of such transfer." 

Aangesien die verhouding tussen die klient en sy bank in die geval van 'n 

elektroniese fondsoordrag as lasgewing getipeer kan word, is dit nodig dat die 

aard en die inhoud van die lasgewingsooreenkoms in die algemeen bespreek 

moet word. 

122 Vgl Malan par 203. Kyk ook Tyree Banking Law 233; Stathopolous Modern 
Techniques 15 ev. Die aard van die verhoudinge tussen die partye by 'n 
kredietoordrag word infra in hfst 1 7 behandel. 

123 [1981] 2 Lloyd's Rep 194. 

124 Saak nr: 31228/29, 21 Februarie 1994 WPA. 

125 Op 11. 
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2.4 DIE AARD EN INHOUD VAN DIE LASGEWINGSOOREENKOMS 

'n Lasgewingsooreenkoms is 'n ooreenkoms ingevolge waarvan die lashebber 

onderneem om 'n opdrag uit te voer vir die lasgewer, sonder om horn onder 

die gesag van die lasgewer te stel. 126 Lasgewing ontstaan nie eensydiglik 

wanneer die opdrag gegee word nie, maar deur ooreenkoms wanneer die 

opdrag deur die lashebber aanvaar word. 127 Dit moet natuurlik ingevolge die 

algemene beginsels van die kontraktereg 'n regsgeldige opdrag wees en een 

wees wat moontlik is om uit te voer. 128 Die trefwydte en omvang van die 

lasgewing is 'n feitelike vraag. Die lasgewing kan byvoorbeeld slegs die 

oordrag van 'n bepaalde bedrag geld behels, of 'n algemene 

lasgewingsooreenkoms wees ingevolge waarvan die bank die bevoegdheid 

het om bedrae namens die klient in te vorder. 

Lasgewing moet van verteenwoordiging en volmag onderskei word. 129 'n 

Volmag gee aan die gevolmagtigde die bevoegheid om regshandelinge in die 

naam van die volmaggewer aan te gaan. In die geval van lasgewing word die 

126 Lasgewing ontwikkel in die Romeinse Reg as 'n contractus consensus ingevolge 
waarvan die basis van die kontrak wilsooreenstemming tussen die partye is. Kyk D 
17.1.2; 17.1.5; Eksteen v Van Schalkwyk 1991 (2) SA 39 (T) 42; Totalisator Agency 
Board OFS v Livanos 1987 (3) SA 283 (W) 291 (D- J); Blesbok Eiendomsagentskap 
v Cantamessa 1991 (2) SA 712 (T) 716; Zimmermann 413. Vir die 
Romeins-Hollandse reg kyk Grotius lnleidinge 3.12.2; Vinnius Inst 3.27; Van 
Leeuwen RHR 4.26.1; Van Leeuwen CF 1.4.24; Huber Heedensdaegse 
Rechtsgeleerdheid; 3.12; Voet Commentarius 17.1.2; Pothier Mandat par 1. Kyk oak 
De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 386. Enige las kan onderneem word 
mits dit nie regtens ongeoorloof is nie. Die lashebber kan ex contractu ageer vir sy 
beloning. Vgl oak Stassen Die Regsaard van die Verhouding 79 ev; Malan Liberation 
201. In die Nederlandse reg word lasgewing oak beskryf as 'n ooreenkoms ingevolge 
waarvan die lashebber horn teenoor die lasgewer verbind om in opdrag en vir die 
rekening van die lashebber een of meer regshandelinge te verrig (kyk art 7:414 NBW; 
Nieuwenhuis, Stalker & Valk 783 - 784; Asser Bijzondere Overeenkomsten 101 ev; 
Van der Grinten Lastgeving 5 - 10). 

127 Die lasgewer en die lashebber meet ad idem wees oar die aard en omvang van die 
opdrag van die mandaat.13.26.11; D 3.3.81; 17 .1.22.11; Grotius lnleidinge 3.12.2; 
Vinnius Inst 3.27; Van Leeuwen CF 1.4.24.1; Voet Commentarius 17 .1.2; Van der 
Keessel Praelectiones 3.12. 7; Van der Linden Koopmans Handboek 1.15.2. Kyk oak 
Joubert Verteenwoordigingsreg 170. 

128 Grotius lnleidinge 3.12.2; Van der Keessel Praelectiones 3.12.2. Kyk oak LAWSA vol 
17 par 3. 

129 Kyk Kerr Law of Agency 12 ev; LAWSA vol 17 par 2 en 6; De Villiers & Macintosh 
The Law of Agency 9 - 11 . 
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opdrag gegee sonder dat dit noodwendig gepaard gaan met enige 

bevoegdheid om die lasgewer te verteenwoordig. 130 Verteenwoordiging 

behels dat 'n persoon regte verkry, verander of uitwis vir 'n ander persoon. 131 

Die persoon wat die handeling uitvoer (die verteenwoordiger) moet die nodige 

volmag of bevoegheid besit om so op te tree en hy handel normaalweg in die 

naam van sy prinsipaal. In die geval van lasgewing ontstaan die regte en 

verpligtinge slegs tussen die betrokke partye (dws die lasgewer en die 

lashebber). Alhoewel lasgewing ook gepaard mag gaan met 'n bevoegdheid 

ingevolge waarvan die lashebber die lasgewer mag verteenwoordig, 132 

reguleer die lasgewingskontrak slegs die verhouding tussen die lasgewer en 

die lashebber. 

Lasgewing skep vir die lasgewer en die lashebber sekere regte en 

verpligtinge. 133 Hierdie regte en verpligtinge word vervolgens bespreek, met 

spesifieke verwysing na die verhouding tussen die bank en sy klient. 

2.4.1 Die pligte van die lashebber 

Die lashebber onderneem om 'n bepaalde opdrag uit te voer en sy vernaamste 

plig is om hierdie onderneming na te kom. 134 Dit beteken dat hy redelike 

130 Aangesien die lashebber normaalweg nie die verteenwoordiger van die lasgewer is nie, 
kan hy nie die lasgewer persoonlik verbind deur kontraktuele verpligtinge met derde 
partye aan te gaan nie. Kyk Eksteen v Van Schalkwyk 1991 (2) SA 39 (T) 42; 
Totalisator Agency Board, OFS v Livanos 1987 (3) SA 283 (W) 291; D 17. 1. 26; 
17.1.8.3; 17.1.12.9. 

131 Van der Merwe et al Kontraktereg 176 bevestig dat verteenwoordiging plaasvind 
wanneer een persoon (die verteenwoordiger) 'n regshandeling op so 'n wyse verrig 
dat die gevolge van die handeling vir 'n ander persoon (die prinsipaal) ontstaan. Kyk 
in die algemeen oor verteenwoordiging Kerr Law of Agency 3 ev; Joubert 
Verteenwoordigingsreg 1 ev. 

132 Die lashebber kan aangestel word om sekere verteenwoordigingshandelinge uit te 
veer. In die Romeinse reg is daar byvoorbeeld die instellings van cognitio en 
procuratio, waarvolgens 'n cognitor of procurator aangestel is om namens iemand op 
te tree. Die grondslag van sulke persone se aanstellings was 'n mandaat. Kyk D 3.3. 1 
pr 1; Eksteen v Van Scha/kwyk 1991 (2) SA 39 (T) 43; Tota/isator Agency Board, 
OFS v Livanos 1987 (3) SA 283 (W) 290 - 292. Kyk ook Joubert 
Verteenwoordigingsreg 170. 

133 De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 386 ev. 

134 I 3.26.11; D 17.1.27.2; Grotius lnleidinge 3.12.8; Van Leeuwen RHR 4.26 8; CF 
1.4.24.8; Voet Commentarius 17 .1.2; Van der Keessel Praelectiones 3.12.8; Blatt 
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stappe moet neem om die mandaat uit te voer. Die bank as lashebber, moet 

die opdragte wat hy van die klient as lasgewer ontvang, eerlik, getrou en met 

sorg uitvoer en uiteindelik ook aan die lasgewer rekenskap gee. 

Die lashebber is egter nie aanspreeklik as die opdrag nie nagekom kan word 

nie en hy geen skuld daaraan het nie. 135 Onmoontlikheid van prestasie onthef 

dus die lashebber van sy verpligting om te presteer en beteken ook dat hy nie 

aanspreeklik gehou kan word nie. lndien die lashebber sy opdrag op 'n 

nalatige of onsorgvuldige wyse uitgevoer het, of onbevoeg was in die 

uitvoering daarvan, sal hy teenoor die lasgewer aanspreeklik wees vir 

skadevergoeding. 136 lndien die lashebber sekere stappe moet neem om sy 

opdrag na te kom, moet hy dit binne 'n redelike tyd doen. 137 

Die lashebber moet die perke en bedinge van die lasgewing, soos blyk uit die 

ooreenkoms, streng nakom. 138 'n Mandaat mag eng gegee word of in 

algemene terme. Die mandaat mag 'n diskresie aan die lashebber gee om te 

bepaal wat hy moet doen, maar wat die lashebber doen binne die uitoefening 

van sy diskresie mag nie die grense oorskry van die opdrag soos deur die 

lasgewer gegee nie. 

Die lashebber moet die opdrag persoonlik uitvoer, tensy daar 'n uitdruklike of 

stilswyende beding tot die teendeel is. 139 Die onderliggende rede hiervoor is 

v Swakopmunder Bankverein GmbH 1929 SWA 90; Bloom's Woollens (Pty) Ltd v 
Taylor 1962 (2) SA 532 (A). Kyk oak LAWSA vol 17 par 7. 

135 D 17.1.8.1, 10. KykookLAWSAvol 17par7. 

136 Kyk Dippenaar v SA National Trust & Assurance Co 1934 EDL 63; Mead v Clarke 
1922 EDL 49; Hoffman v Meyer 1956 (2) SA 752 (K). 

137 Stransky v Jansen & Co ( 1888) 6 SC 158; Johannesburg Consolidated Investment 
Co ltd v D Pu/linger ( 1898) 5 OR 287; Kennedy v Loynes ( 1909) 26 SC 271; 1909 
CTR 515; Steenkamp v Du Toit 1910 TPD 171; Van Rensburg v Slabbert 1930 EDL 
156. 

138 13.26.8; D 17 .1.5 pr; 17 .1.10.6; 17 .1.60.4; Grotius lnleidinge 3.12.8; Van Leeuwen 
CF 1.4.24.8; Voet Commentarius 17.1.11; Poppe, Russouw & Co v Kitching (1888) 
6 SC 307 313; Reid v Cuthbert (1900) 21 NLR 65; Venter v New Clare Smelting 
Works ltd 1928 GWL 78. 

139 Van Leeuwen CF 1.4.24.9; Belonje v African Electric Co (Pty) Ltd 1949 (1) SA 592 
(EDL). On die Romeinse reg kon die lashebber daarenteen vryelik delegeer: Gaius 
lnstitutiones 3. 155; D 17. 1.2.2; 19.2.13. 1; 43.24.6; Van Leeuwen RHR 4.26.9; 
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dat die lasgewer die lashebber aangewys het juis vanwee die vertroue in sy 

vaardigheid, kennis en ander persoonlike eienskappe. 140 Die partye mag 

stilswyend ooreenkom dat die lashebber die dienste van 'n ander persoon 

mag gebruik. Van belang in die geval van banke is dat die lashebber die 

dienste van 'n ander kan gebruik as dit noodsaaklik is om die mandaat uit te 

voer. 141 

lndien die lashebber die dienste van 'n ander gebruik om die opdrag te voltooi 

is dit noodsaaklik om die verhouding tussen die partye te bepaal. Die 

lasgewer mag die lashebber die magtiging verleen om 'n substituut (dws 

iemand anders in sy plek) aan te stel. Daar kom dan 'n lasgewingskontrak 

tussen die lasgewer en die nuwe party tot stand en die lasgewingskontrak 

tussen die lasgewer en die eerste lashebber kom dan op 'n einde, behalwe vir 

enige uitstaande sake. 142 Hierdie situasie sal slegs ontstaan as daar 'n 

mandaat is om 'n substituut aan te stel. In 'n ander situasie sal die lashebber 

die verrigting van die mandaat in die geheel of slegs 'n gedeelte aan 'n ander 

party toevertrou in terme van 'n bestaande kontrak of ingevolge 'n nuwe 

kontrak. As daar 'n lasgewingskontrak is, is die ander party 'n sub-lashebber. 

Daar is dus twee lasgewingskontrakte. lngevolge die eerste is die 

oorspronklike lashebber aanspreeklik vir die handelinge van die sub-lashebber 

indien daar enige kontrakbreuk plaasvind. 143 Die sub-lashebber is aanspreeklik 

teenoor die lashebber en is ook teenoor horn rekenpligtig. In Turkstra v 

Kaplan verduidelik R Steyn die posisie s6: 144 

Voet Commentarius 17.1.5; Van der Keessel Praelectiones 3.12.5. Kyk ook LAWSA 
vol 17 par 9). 

140 Van Leeuwen RHR 4.26.9; Voet Commentarius 17. 1.5; Van der Keessel Praelectiones 
3.12.5. 

141 Wilson v Tatham ( 1898) 19 NLR 35; Ne/ v SAR&H 1924 AD 30. 

142 Voet Commentarius 14.3. 1; Van Bynkershoek Obs Tum 1370 1393; SA Association 
v Botha ( 1858) 3 S 401; Muller Bros v Kemp ( 1858) 3 S 142; Mynhardt v Meins and 
Ryan's Trustee 1906 TS 651 ; Steenkamp v Du Toit 1910 TPD 1 71 ; Denys v Elvy 
1965 (2) SA 410 (SRA). 

143 D 3.5.27(28); 17 .1.8.3; 44.3.15.2; Voet Commentarius 17 .1.5, 17 .1.8; Gertenbach 
and Bellew v Mosentha/ ( 1876) 6 Buch 88; Turkstra v Kaplan 1953 (2) SA 300 (T). 

144 1953 (2) SA 300 (T) 304. Kyk ook Karaolis v Su/am t/a Jack's Garage 1975 (3) SA 
873 (R) 875; Denys v E/vy 1965 (2) SA 410 (SRA) 411; Watson v Sachs 1994 (3) 
SA 655 {A) 661 - 662. 
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"Nou kan wel aangeneem word dat 'n lasgewer wat weet dat die uitvoering van sy 
opdrag die aanstelling van 'n tweede gelastigde vereis, of dat dit handelsgebruik is om 
een aan te stel, stilswyend toestem dat die eerste gelastigde 'n tweede mag aanstel, 
maar daar volg nog nie dat hy toegestem het tot 'n aanstelling waardeur hy die 
lasgewer van die tweede gelastigde word nie. Sy bedoeling, afhangende van die 
omstandighede, kan net so wel wees dat die aanstelling so moet geskied dat die 
tweede lasnemer slegs die gelastigde van die eerste is. Sy toestemming is nie vir net 
'n enkele betekenis vatbaar nie. En al sou hy ook 'n kontraktuele verhouding tussen 
homself en die tweede lasnemer beoog, dan moet dit nog blyk, uit die kontrak tussen 
sy gemagtigde en die tweede lasnemer dat laasgenoemde horn teenoor die eerste 
lasgewer verbind, en nie net teenoor sy gemagtigde nie. 11 

In die Nederlandse reg word die pos1s1e van die tweede lashebber of 

sub-lashebber ietwat anders hanteer. Artikel 7:404 van die NBW bepaal in die 

verband soos volg: 

"lndien de last is verleend met het oog op een persoon die met de lasthebber of in zijn 
dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de 
werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van die last, zelf te verrichten, behoudens 
voor zover uit de last voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door 
anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de 
lasthebber. 11 

lndien die lashebber dus van die dienste van 'n ander ('n hulppersoon) 

gebruik maak om die opdrag te voltooi, is die lashebber vir die handelinge van 

daardie persoon aanspreeklik asof ditsy eie handelinge was. 145 Die lashebber 

sal dus teenoor die lasgewer vir die foute en versuim van die hulppersoon 

aanspreeklik gehou kan word. lngevolge hierdie bepaling kan die hulppersoon 

egter ook naas die oorspronklike lashebber teenoor die lasgewer vir die 

korrekte uitvoering van die opdrag aanspreeklik gehou word. 146 Die 

hulppersoon en die lashebber is dus hoofdelik teenoor die lasgewer vir die 

uitvoering van die opdrag aanspreeklik. 147 

Die algemene reel dat die partye sonder nalatigheid moet optree is ook op die 

145 Van der Grinten Lastgeving 19; Asser Bijzondere Overeenkomsten par 75. 

146 Kyk Asser Bijzondere Overeenkomsten par 70; Nieuwenhuis, Stalker & Valk 787. 

147 Kyk art 6:6(1) van die NBW. 
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lasgewingskontrak van toepassing. 148 lndien die kontrak aan die lashebber 'n 

diskresie gee, moet hy ook daardie diskresie sonder nalatigheid uitoefen. 149 

Die standaard van sorg wat van die lashebber in die uitvoering van sy opdrag 

vereis word is die van die redelike man in die besondere omstandighede van 

die geval. 150 lndien die uitvoering van die mandaat egter spesiale kennis, 

vaardigheid of kwalifikasies vereis, waarborg die lashebber dat hy daaroor 

beskik. Die afwesigheid van die vereiste kennis en vaardigheid stel horn 

aanspreeklik vir gevolgskade. 151 lndien die lashebber nalatig of onbevoeg 

optree in die uitvoering van die mandaat, is hy aanspreeklik vir 

skadevergoeding teenoor die lasgewer. 152 Die bank se plig om sy klient se 

mandaat na te kom en die gepaardgaande sorgvuldigheidsplig word deur 

Crawford en Falconbridge bevestig: 153 

The most significant implied term (in the banking contract) is that the bank will use 
reasonable care and diligence in the discharge of its instructions and the performance 
of all its banking functions. " 154 

In 'n meer onlangse saak, die van Royal Products Ltd v Midland Bank Ltd and 

148 Oorspronklik is die lashebber slegs aanspreeklik gehou vir do/us; later vir culpa lata 
en uiteindelik vir culpa le vis. K yk Gaius lnstitutiones 3. 1 55; D 1 7. 1 . 1 Opr; C 2. 1 2. 1 0. 
Kyk ook LAWSA vol 17 par 10. 

149 Kyk Kennedy v Loynes (1909) 26 SC 271; Steenkamp v Du Toit 1910 TPD 171; 
McA/pine v Anderson's Executors (1926) 47 NLR 377; Gardener's Estate v Arthur 
Meikle & Co Ltd 1946 WLD 286; Bloom's Woollens (Pty) Ltd v Taylor 1962 (2) SA 
532(A). 

150 Vinnius Inst 3.27 .11; Pama v Freemantle ( 1905) 19 EDC 141; Larter v Daly 1914 
EDL 23; Ferreira v Gingell, Ayliff & Co 1921 EDL 37 4; Thomson Watson & Co v 
Poverty Bay Farmers' Meat Co Ltd 1924 CPD 380; McA/pine v Anderson's Executors 
(1926) 47 NLR 377; Peffers v Attorneys, Notaries and Conveyancers Fidelity 
Guarantee Fund Board of Control 1965 (2) SA 53 (K); Bloom's Woollens (Pty) Ltd v 
Taylor 1962 (2) SA 532 (A). 

151 Sciama & Co v Table Bay Harbour Board ( 1900) 17 SC 121; Honey and 
Blanckenberg v Law 1966 (2) SA 43 (R); Mouton v Die Mynwerkersunie 1977 ( 1) SA 
119 (A). 

152 Dippenaar v SA National Trust & Assurance Co 1934 EDL 63; Mead v Clarke 1922 
EDL 49; Hoffman v Meyer 1956 (2) SA 752 (K). 

153 7 46. Vgl ook Andrew Customer Care 102; Selangor United Rubber Estates Ltd v 
Cradock and Others (no 3) [1968) 2 Lloyds Rep 289; Karak Rubber Co Ltd v Burden 
and Others (no 2) [1972) 1 Lloyds Rep 73. 

154 My kursivering. 
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Bank of Valletta Ltd, 155 is 'n sorgsaamheidsplig op 'n bankier, spesifiek met 

betrekking tot elektroniese fondsoordrag, geplaas. Die eiser het aan sy bank 

(Midland Bank) opdrag gegee om per teleks 'n bedrag geld oor te dra na 'n 

rekening van die eiser by 'n ander bank. R Webster beslis die volgende: 

"What, then, are the legal implications of those instructions? How are they to be 
regarded, as a matter of law? In my judgement they are to be regarded simply as an 
authority and instruction, from a customer to its bank, to transfer an amount standing 
to the credit of that customer with that bank to the credit of its account with another 
bank ... the instructions did not bring into existence, as between Royal Products and 
Midland, any separate or distinct contract of any kind ... Given that this was an 
ordinary banking operation, as I hold it was, it follows that in carrying out its part of 
the transaction Midland owed Royal Products a duty to use reasonable care and skill." 

Daar word ook van die lashebber vereis om met goeie trou op te tree. 156 Die 

reel kan ook soos volg geformuleer word - die lashebber moet naamlik alles 

doen wat goeie trou van horn vereis en net so ook van alles weerhou wat 

goeie trou van horn vereis. 157 Goeie trou vereis van die lashebber om sy 

mandaat in die belang van die lasgewer uit te oefen, om eerlik teenoor die 

lasgewer op te tree en om nie geheime winste te maak nie. Die 

lasgewingsooreenkoms skep tussen die bank/lashebber en die klient/lasgewer 

ook 'n verhouding van vertroue. Die lashebber moet gevolglik in die uitvoering 

van sy opdrag die belange van die lasgewer voorop stel, en nie sy eie belang 

of die belange van 'n ander nie. 158 

Die lasgewer is verder geregtig op inligting rakende die uitvoering van die 

mandaat, en kan van die lashebber vereis om die relevante inligting aan horn 

te verskaf .159 Die soort inligting sal van die omstandighede van elke geval 

afhang, maar sal inligting insluit oor die uitvoering van die mandaat, of die 

uitvoering daarvan moontlik is, en die besonderhede van die uitvoering 

155 [1981] 2 Lloyd's Rep 194. 

156 D 17.1.8.10; 17.1.22.11; 17.1.26.8; 17.1.29pr,3; 50.17.23. KykookLAWSAvol 
17 par 11. 

157 D 17.1.10pr; 17.1.22.4,5; 44.7.5pr; Van Leeuwen CF 1.4.24.8,10; Voet 
Commentarius 17.1.2. 

158 De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 387. 

159 Robert P McNair v Charles Hitchens ( 1889) 10 NLR 189; Curtis-Setchell, Lloyd and 
Mathews v Koeppen 1948 (3) SA 1024 (W); LAWSA vol 17 par 12. 
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daarvan. Daar word in elk geval ook van die lashebber vereis dat hy 

rekenskap aan die lasgewer moet gee. 160 Die lashebber moet rekenskap !ewer 

van alles waarop die lasgewer ingevolge die mandaat geregtig is. Hy lewer 

rekenskap deur die toepaslike regshandeling uit te voer, byvoorbeeld die 

betaling van geld. 161 Dit waaroor rekenskap gegee moet word sal gewoonlik 

in 'n rekeningstaat gereflekteer word. 

2.4.2 Die pligte van die lasgewer 

Die lasgewer het 'n plig om die lashebber te vergoed vir uitgawes 

aangegaan. 162 Die lasgewer moet dus die lashebber vergoed vir alle bedrae 

wat namens die lasgewer betaal is en alle uitgawes wat in verband met die 

mandaat aangegaan is, mits die uitgawes te goeder trou aangegaan is en 

redelik en billik is. 163 Die lashebber kan dus nie vir uitgawes eis wat 

onnodiglik aangegaan is of wat as gevolg van sy eie nalatigheid aangegaan 

is nie. 164 Die lasgewer is ook verplig om die lashebber skadeloos te stel vir 

skade wat die lashebber in die uitvoering van sy mandaat gely het. 165 Die 

lashebber kan die uitgawes wat aangegaan is en skade wat gely is, by wyse 

160 Van der Linden Koopmans Handboek 1.15.14. Kyk oak De Wet & Van Wyk 
Kontraktereg en Handelsreg 387. 

161 0 17.1.10.8; VoetCommentarius 17.1.9. 

162 Kyk LAWSA vol 17 par 14. 

163 0 17 .1.27 .4; 17 .1.56.4. Grotius lnleidinge 3. 12.9; Huber Heedensdaegse 
Rechtsgeleerdheid 3.12.34; Van Leeuwen RHR 4.26.10; CF 1.2.24.12; Voet 
Commentarius 17 .1.1 O; Van der Linden Koopmans Handboek 1.15. 14. Kyk oak 
Blumenthal v Bond 1916 AD 29; Smith v Miller 1920 CPD 382; Mosenthal & Co v 
Gruskin 1922 EDL 40; Thomson Watson & Co v Poverty Bay Farmer's Meat Co Ltd 
1924 CPD 380; Blesbok Eiendomsagentskap v Cantamessa 1991 (2) SA 712 (T) 
717. In die Romeinse reg kon die lashebber, vir saver hy uitgawes aangegaan het of 
skade gely het, dit van die lasgewer by wyse van die actio mandati contraria verhaal. 
KykO 17.1.12.9; 17.1.15; 17.1.26.6; 17.1.45. 

164 C 4.35.4; Van der Linden Koopmans Handboek 1. 15. 14; Thomson Watson & Co v 
Poverty Bay Farmers' Meat Co ltd 1924 CPD 380. Kyk oak De Wet & Van Wyk 
Kontraktereg en Handelsreg 388. 

165 Van Leeuwen CF 1.4.24.12; Van der Keessel Praelectiones 3.12.9; Klein v Hartigan 
1916 EDL 130; Weber and Pretorius v Gavronsky Bros 1920 AD 48; De Villiers v The 
Beaufort West Municipality 1924 CPD 501. 
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van die actio mandati contraria van die lasgewer verhaal. 166 

Vergoeding is nie tiperend van 'n lasgewingskontrak nie, aangesien daar 'n 

lasgewingskontrak kan wees waar 'n mandaat gratis onderneem is en ook 

waar die mandaat teen vergoeding onderneem is. 167 lndien daar egter oor 

vergoeding ooreengekom is, moet die lasgewer die lashebber die vergoeding 

betaal waarop stilswyend 168 of uitdruklik ooreengekom is. 

Die lasgewer het ook sorgvuldigheidspligte teenoor die lashebber. Die klient 

as lasgewer is gevolglik verplig om sy opdrag met sorg aan die lashebber (die 

bank) oor te dra sodat die lashebber nie mislei word nie. 169 Die klient het 

byvoorbeeld 'n kontraktuele plig teenoor sy bank om sy tjeks met redelike 

sorg te trek om vervalsings of veranderings wat die bank kan mislei, te 

verhoed. 170 lndien die klient hierdie plig verbreek, is die bank daarop geregtig 

om die klient se rekening met die bedrag van die vervalste of veranderde tjek 

belas. Net s6 sal die klient in die geval van 'n elektroniese fondsoordrag, sy 

opdrag op so 'n wyse moet gee dat die bank nie daardeur mislei sal word nie. 

Die nalatigheid van die klient moet egter die werklike en direkte oorsaak van 

die bank se misleiding wees. 171 Die nalatigheid moet in die transaksie self 

166 D 17. 1. 12.9; 17. 1. 15; 17. 1.26.6; 17. 1.45. Kyk oak Blesbok Eiendomsagentskap v 
Cantamessa 1991 (2) SA 712 (T). 

167 Joubert Verteenwoordigingsreg 170 - 173; De Wet & Van Wyk Kontraktereg en 
Handelsreg 386. 

168 Voet Commentarius 17.1.2; Verenigde Adverteerders (Edms) Bpk v Tanner 1947 (2) 
SA 1128 (T); Karol v Fiddel 1948 (4) SA 466 (K); Ne! v Nelspruit Motors (Edms) Bpk 
1961 ( 1) SA 582 (A); Michale v Vermeulen 1 9 71 ( 1 ) SA 442 (T); Bosch v Flower Box 
(Pty) ltd 1971 (4) SA 640 (0); Hills v Taxing Master 1975 (1) SA 856 (D). 

169 Kyk in die algemeen Ogilvie Banker and Customer Revisited 7. 

170 London Joint Stock Bank ltd v Macmillan and Arthur 1918 AC 777 (HL) 789 - 790; 
Burns v Forman 1953 (2) SA 226 (W) 229; OK Bazaars (1929) ltd v Universal Stores 
ltd 1973 (2) SA 281 (K) 288; Standard Bank of SA ltd v Kaplan 1922 CPD 214 
223-224; Union Government v National Bank of South Africa 1921 AD 121 128-129; 
Big Dutchman (South Africa) (Pty) ltd v Barclays National Bank ltd 1979 (3) SA 267 
(W) 283. 

171 Malan par 208. Vgl oak Holzman v Standard Bank ltd 1985 ( 1) SA 360 (W) 364; 
Lewis Sanitary Steam Laundry Co ltd v Barclay and Co ltd ( 1906) 95 LT 444 44 7. 



56 

gelee wees. 172 Die klient se plig teenoor sy bank is dus 'n beperkte een. In 

Big Dutchman (South Africa) (Pty) Ltd v Barclays National Bank Ltd173 se die 

hof: 

"A customer's duty to his banker is a limited one. Save in respect of drawing 
documents to be presented to the bank and in warning of known or suspected 
forgeries he has no duty to the bank to supervise his employees, to run his business 
carefully, or to detect frauds." 

Die klient se pligte in die geval van elektroniese fondsoordragte sal 

ooreenstem met die soos reeds uitgekristaliseer in die beslissings oor tjeks. 

Of sy pligte uitgebrei behoort te word, sal in die lig van beleidsoorwegings 

deur die howe in die toekoms beantwoord moet word. Beleidsoorwegings wat 

wel deur die howe in ag geneem behoort te word, sal in hierdie proefskrif 

nader ge'identifiseer word. 174 

172 London Joint Stock Bank ltd v Macmillan and Arthur 1918 AC 777 (HL) 795; 
Standard Bank of SA ltd v Kaplan 1922 CPD 214 222; Greenwood v Martins Bank 
ltd [1932] 1 KB 371 (CA) 381; Barclays Bank OCO v Straw 1965 (2) SA 93 (0) 96; 
OK Bazaars (1929) ltd v Universal Stores ltd 1973 2 SA 281 (K) 291; Holzman v 
Standard Bank ltd 1985 ( 1) SA 360 (W) 363-364. 

173 1979 (3) SA 267 (W) 283. Vgl ook Holzman v Standard Bank Ltd 1985 ( 1) SA 360 
(W). 

174 Bankstate en die klient se pligte in die verband word in hfst 10 meer volledig 
bespreek. 
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HOOFSTUK 3 

ELEKTRONIESE FONDSOORDRAG AS BET ALINGSMETODE 

3. 1 BETALING EN BETAALMIDDEL 

Die term beta ling dui normaalweg op die voldoening van 'n geldverbintenis. 1 

Betaling dui dus gewoonlik op die oordrag van geld, of prestasie van die een 

of ander aard wat aangebied en aanvaar word ter voldoening van 'n geldelike 

verpligting. Betaling is slegs bevrydend, of anders gestel, daar word slegs aan 

die geldelike verpligting voldoen indien die verskuldigde prestasie deur die 

skuldeiser of sy gevolmagtigde ontvang is. 'n Verpligting om 'n geldelike 

skuld te betaal is dus voldoen as die skuld betaal is of prestasie vervul is op 

die wyse waarop die partye ooreengekom het: 

"Payment in the legal sense means a gift or a loan of money or any act offered and 
accepted in performance of a money obligation. So an act cannot constitute payment 
unless money is involved, but this requirement may be satisfied not only by the 
transfer of money but also by the performance of some other act in fulfilment of an 
obligation to pay money." 2 

Een van die belangrikste funksies van geld is daarom om as algemene 

betaalmiddel te funksioneer. Ter voldoening van 'n geldskuld word dikwels, 

soos reeds verduidelik, ander betalingsmetodes of betalingsmeganismes 

aangewend. Daar kan in die bree onderskei word tussen drie groepe 

betalingsmetodes: 

(i) Betaling by wyse van wettige betaalmiddel - die oordrag van munte 

en note. 

(ii) Betaling by wyse van papiergebaseerde instrumente (hierby kan 

ingesluit word tjeks, dokumentere kredietbriewe, aftrekorders, 

debietorders, kredietkaarte ens) 3 

Kyk in die algemeen Mann The Legal Aspect of Money 65 ev; Christie 44 7 ev; Asser 
Verbintenisrecht par 182; Brindle & Cox Bank Payments 1. 

2 Goode Payment Obligations 11 . 

3 Kyk hfst 2 vir die onderskeid tussen papierbasistransaksies en elektroniese 
fondsoordrag. In hierdie proefskrif word net die tjek as voorbeeld van 'n 
papiergebaseerde instrument bespreek en met elektroniese fondsoordrag as 
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(iii) Elektroniese fondsoordragte 

Die onderskeid tussen wettige betaalmiddel en die ander twee groepe 

betalingsmetodes, is dat die skuldeiser kan weier om die betalingsmetodes te 

aanvaar. Die partye moet dus ooreenkom oor hierdie betalingsmetodes 

alvorens hulle aangewend kan word ter voldoening van 'n geldskuld. So 'n 

ooreenkoms kan stilswyend of uitdruklik wees. In elk geval is so 'n 

ooreenkoms 'n hulpooreenkoms wat afhanklik is en voortbou op die 

onderliggende ooreenkoms. lndien die onderliggende ooreenkoms tot niet 

gaan, is die betalingsooreenkoms ook tot niet. 

Alvorens beskryf kan word hoe voldoening by wyse van elektroniese 

fondsoordrag bereik word, moet eers gelet word op die begrip voldoening en 

hoe voldoening in die algemeen bereik word. 

3.2 VOLDOENING 

'n Verbintenis word normaalweg deur voldoening (solutio) bee"lndig. 4 lndien 

die skuldenaar dus die vereiste prestasie ingevolge die verbintenis tussen die 

partye aan die skuldeiser lewer of die prestasie teenoor laasgenoemde vervul, 

word die verbintenis daarmee beeindig. 5 Vervulling (die lewering van 

prestasie) kan enersyds dui op die handeling ter voldoening maar ook op die 

gevolg wat daarmee bereik wil word, naamlik die van voldoening. 6 lndien die 

betalingsmeganisme vergelyk. 'n Vergelykende bespreking van al die ander 
betalingsmetodes val buite die bestek van hierdie proefskrif. Kyk egter hfst 7 vir 'n 
kort bespreking van kredietkaarte. 

4 Kyk Zimmerman 748 wat Voet aanhaal: "Solutia ... est naturalis praestatio eius quod 
debetur" (Commentarius ad Pandectas Lib XLVI Tit Ill, I). 

5 In Harrismith Board of Executors v Odendaal 1923 AD 530 539 druk HR Innes die 
beginsel so uit: "Payment is the delivery of what is owed by a person competent to 
receive. And when it is made it operates to discharge the obligation of the debtor 
(Grotius 3.39. 7; Voet 46.3.1, etc.)." Vgl ook Gernhuber 4, 92, 96; Larenz 
Schuldrecht 235. 

6 Gernhuber 92. Kyk ook Larenz Schuldrecht 235 - 236. Die Duitse howe le "Leistung" 
(prestasie) uit as die bewuste, doelgerigte vermeerdering van die vermoe van 'n ander 
(Gernhuber 98. Kyk ook Larenz Schuldrecht 235). 'n Bewuste vermeerdering van 'n 
ander se vermoe beteken dat daar 'n wilsbesluit by betrokke moet wees. lndien 
enigiets onwetend gedoen word, byvoorbeeld wanneer iemand 'n ander se saak 
verbeter in die waan dat ditsy eie is, is daar nie sprake van 'n "Leistung" nie. Die 



59 

partye ooreengekom het oor die wyse van beta ling het 'n elektroniese 

fondsoordrag beta ling ter vervulling en uiteindelike voldoening van 'n 

verpligting ingevolge 'n geldelike verbintenis ten doe I. 

Vervulling is 'n regshandeling wat in die meeste gevalle die medewerking en 

wilsooreenstemming van albei partye verg. 7 Die feit dat betaling (oordrag van 

munte en note) 'n tweesydige regshandeling is, spreek vanself: die 

skuldenaar moet die geld oorhandig en die ontvanger (skuldeiser) moet die 

geld ontvang. In die geval van 'n elektroniese fondsoordrag sal die 

medewerking van die skuldeiser daarin le dat hy 'n rekening het of beskikbaar 

stel waarheen die oordrag gemaak kan word. Albei partye moet natuurlik ook 

die bedoeling he om die skuld te vervul en te ontvang. Die wyse waarop 

vervulling in die geval van 'n elektroniese fondsoordrag bewerkstellig word, 

sal hieronder in meer besonderhede bespreek word. 

Alhoewel die skuldenaar gewoonlik voldoen, is dit moontlik dat 'n derde ook 

namens die skuldenaar voldoen. 8 Die derde moet natuurlik presteer met die 

skuldenaar moet met sy prestasie ook 'n spesifieke doel nastreef. lndien 'n bank 
byvoorbeeld aan 'n derde 'n tjek uitbetaal, "presteer" hy nie teenoor die derde nie, 
maar teenoor sy klient, aangesien sy doel met die uitbetaling is om sy klient se opdrag 
( "Anweisung") uit te voer. Hierdie uitleg van prestasie dui net op die gedrag terwyl 
daar ook met prestasie 'n gevolg bedoel kan word, naamlik die van voldoening soos 
in par 362(1) van die BGB: "Das Schuldverhaltnis erlischt, wenn die geschuldete 
Leistung an den Glaubiger bewirkt wird." Die prestasiegevolg (voldoening) word 
bewerkstellig deur die prestasiegedrag of handeling. Die verskuldigde prestasie moet 
ter vervulling aan die skuldeiser gelewer word voordat voldoening kan plaasvind. 

7 Grotius ln/eidinge 3.39.8, 10, 11 en 14; Voet Commentarius 46.3.1 en 5; Matador 
Buildings (Pty) LtdvHarman 1971 (2) SA 21 (K); Saambou-Nasionale Bouvereniging 
v Friedman 1979 (3) SA 978 (A); /ta/tile Products (Pty) ltd v Touch of Class 1982 
(1) SA 288 (0); Volkskas Bank Bpk v Bankorp Bpk (h/a Trust Bank) 1991 (3) SA 605 
(A). Kyk ook Gernhuber 4 oor die verband tussen die plig van die skuldeiser om die 
prestasie te lewer en die plig van die skuldenaar om die prestasie te ontvang. Hierdie 
verpligtinge van die partye eindig wanneer daar voldoening van die skuld plaasgevind 
het. In die geval van obligationes non faciendi en obligationes faciendi is prestasie 
sonder die medewerking van die skuldeiser moontlik. Kyk De Wet & Van Wyk 
Kontraktreg en Handelsreg 182 - 183. 

8 Grotius lnleidinge 3.39.1 O; Voet Commentarius 46.3. 1; Vinnius Inst 3.29 (30) pr n 
9; Van der Linden Koopmans Handboek 1.18.1; Bousfield v The Divisional Council 
of Stutterheim (1902) 19 SC 64; Reliance Agencies (Pty) Ltd v Patel 1946 CPD 463; 
Pienaar v Boland Bank 1986 (4) SA 102 (0); De Wet & Van Wyk Kontraktereg en 
Handelsreg 260; Joubert General Principles 275; Zimmerman 752. Gernhuber beskryf 
sodanige derde party-prestasies soos volg (op 451): "Drittleistungen sind alle 
Leistungen, die nicht dem Schuldner als dessen Leistung zugerechnet werden, obwohl 
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bedoeling om daarmee die skuld van die skuldenaar te voldoen. 9 Die derde 

moet dit duidelik maak dat hy in die naam van die skuldenaar voldoen. 10 Die 

derde tree gewoonlik in opdrag van die skuldenaar op, maar dit is natuurlik 

ook moontlik dat die derde sonder die magtiging of toestemming van die 

skuldenaar die skuld kan voldoen. 11 Die feit dat die skuldenaar geld aan 'n 

derde oorhandig het met die opdrag om die skuldeiser te betaal maak die 

skuldeiser nie daarop geregtig om van die derde party die geld te eis nie, 

aangesien daar geen kontraktuele verhouding tussen hulle bestaan nie. 12 

lndien daar 'n kontraktuele verhouding tussen die derde en die skuldenaar 

bestaan, sal die derde party terugbetaling kan eis of die skuldenaar se 

rekening ingevolge die kontrak kan debiteer. lndien die derde egter in stryd 

met 'n direkte verbod van die skuldenaar opgetree het, sat die derde geen eis 

he nie. 13 

sie Befriedigung des Glaubigers bezwecken und bewirken." 

9 Kyk Rossler v Kemsley Millbourn Acceptance Corporation (Pty) Ltd 1931 NPD 335; 
Reliance Agencies (Pty) Ltd v Patel 1946 CPD 463; Commissioner for Inland Revenue 
v Visser 1959 (1) SA 452 (A); Jones and Druker v Durban City Council 1964 (2) SA 
354 (D); Froman v Robertson 1971 (1) SA 115 (A); Traub v Barclays National Bank 
Ltd 1983 (3) SA 619 (A); Pienaar v Boland Bank 1986 (4) SA 102 (0); De Wet & Van 
Wyk Kontraktereg en Handelsreg 260; Joubert General Principles 275; Mann The 
Legal Aspect of Money 75; Kerr Law of Contract 380; Christie 451; Brindle & Cox 
Bank Payments 13. Dit blyk oak asof dit oak die standpunt in die Duitse reg is. Kyk 
Gernhuber 455 - 458. 

10 Omdat die derde as betaler en die skuldeiser as ontvanger dit eens is dat die 
skuldenaar se skuld betaal word en hierdie skuld wel bestaan, word dit afgelos. In die 
geval van betaling by wyse van tjek betaal die betrokkene egter nie in die naam van 
die skuldenaar nie, en oak nie in sy eie naam nie. Die bank tree op as 'n neutrale 
funksionaris en die bedoeling van die bank speel hier geen rol nie. lndien die bank 
betaal, word die onderliggende skuld waarvoor die tjek gegee is gedelg, omdat dit die 
bedoeling van die partye was wat die tjek ter betaling afgegee en ontvang het. Kyk 
B & H Engineering v First National Bank of SA Ltd 1995 (2) SA 279 (A) 293; Stassen 
Die Regsaard van die Verhouding 82; Stassen Countermanded Cheques 17; Stassen 
& Oelofse 140. 

11 Kyk Joubert General Principles 275. 

1 2 Blaikie-Johnstone v Holliman 1 9 71 ( 4) SA 1 08 ( D). 

13 Huber Heedensdaegse Rechtsgeleerdheid 3.38.20; Van Leeuwen CF 1.4.43.4; Van 
Staden v Pretorius 1965 (1) SA 852 (T); Odendaal v Van Oudtshoorn 1968 (3) SA 
433 (T); Joubert General Principles 276; Christie 452. lndien die derde nie in opdrag 
van die skuldenaar opgetree het nie en in stryd met sy wil, word die skuld nogtans 
vervul. Kyk Gernhuber 464 - 466. 
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In die reel moet voldoening teenoor die skuldeiser geskied. 14 Betaling aan 'n 

verteenwoordiger is egter ook voldoening van die skuld. 15 Die verteen

woordiger moet natuurlik volmag he om prestasie namens die skuldeiser te 

ontvang. 16 Die partye kan ook kontraktueel ooreenkom dat daar aan 'n ander 

persoon wat deur die skuldeiser aangedui word, gepresteer kan word. S6 'n 

persoon staan bekend as 'n adiectus so!utionis causa. 17 Laasgenoemde is 'n 

addisionele persoon aan wie die skuldeiser kan presteer, maar hy kan nie 

prestasie van die skuldenaar eis nie, omdat hy nie 'n skuldeiser is nie. 18 

Die skuldeiser en skuldenaar kan die ooreenkoms ook by wyse van 

ooreenkoms uitwis. Van belang vir elektroniese fondsoordrag is novasie en 

datio in solutum. 19 Die vraag wat naamlik beantwoord moet word, is of 

betaling by wyse van elektroniese fondsoordrag novasie of selfs datio in 
so!utum is. In die verband sal daar ook 'n vergelyking getref word met 

betaling by wyse van tjek. 

14 Grotius lnleidinge 3.39.13; Van Leeuwen RHR 4.40.4; Van der Linden Koopmans 
Handboek 1. 18. 1; Jacobs v United Building Society 1981 (4) SA 37 (W) 40; Bouwer 
v Saambou Bank Bpk 1993 (4) SA 492 (T). De Wet & Van Wyk Kontraktereg en 
Handelsreg 261; Joubert General Principles 276; Christie 452. 

15 Kyk Roberts v Bryer Bros 1931 OPD 197; Van der Merwe v Clair/ands Bottle Store 
(Pty) ltd 1985 ( 1) SA 282 (T); Baker v Probert 1985 (3) SA 429 (A); Viljoen v 
Trakman NO 1994 (3) SA 116 (A); Zimmerman 752; Kerr Law of Contract 381; 
Brindle & Cox Bank Payments 13. 

16 Harrismith Board of Executors v Odendaal 1923 AD 530; Roberts v Bryer Bros 1931 
OPD 197; Earlie Homes Estates v Miller 1977 (4) SA 288 (K); Christie 453. 

17 Kyk Blaikie-Johnstone v Holliman 1971 (4) SA 108 (D); Palmer v President Insurance 
Co ltd 1967 (1) SA 673 (0); Kopman v Benjamin 1951 (1) SA 882 (W); Acton v 
Pretoria City Council 1962 (1) SA 115 (T); Joubert General Principles 276 - 277; 
Zimmerman 752 - 753; Kerr Law of Contract 382. 

18 Norman Kennedy v Norman Kennedy Ltd: Judicial Managers, Norman Kennedy ltd 
NO v Reinforcing Steel Co Ltd 1947 (1) SA 790 (K); Thal v Baltic Timbers Co 1935 
CPD 11 O; Cassim v Latha 1930 TPD 659; Magill, Grant and Nell (Pty) ltd v 
Administrator, Natal 1969 ( 1) SA .660 (A); Compaan v Darby/ Structural Engineering 
(Pty) ltd 1983 (4) SA 107 (T) op 111 C-D. 

19 Ander wyses waarop verbintenisse deur ooreenkoms teniet kan gaan, is kwytskelding 
en skikking. Kyk De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 266 ev. 
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3.2. 1 Novasie 

Novasie of skuldvernuwing is 'n ooreenkoms20 waardeur een of meer skulde 

of verbintenisse uitgewis of gedelg word en deur 'n nuwe skuld of verbintenis 

vervang word. 21 Novasie behels dus twee elemente, naamlik die uitwissing 

van die oorspronklike verbintenis en die skepping van 'n nuwe verbintenis. 

Die twee elemente is egter nou verbind, aangesien die oorspronklike of ou 

verbintenis nie uitgewis kan word indien 'n nuwe verbintenis nie daargestel 

word nie, en 'n nuwe verbintenis kan nie geskep word in die afwesigheid van 

'n oorspronklike verbintenis nie. 

Novasie kan ook die vorm aanneem van 'n delegasie. Delegasie kan beskryf 

word as novasie met 'n wisseling van skuldeisers. 22 Skuldvernuwing of 

novasie het dan ten doel om 'n nuwe party (delegatus) in die plek van een 

20 Die Romeinse reg het nie net novasie deur ooreenkoms (novatio voluntaria) nie, maar 
oak novasie deur regswerking (novatio necessaria) erken. Vgl die omskrywing van 
novatio necessaria in Swadif (Pty) Ltd v Dyke 1978 (1) SA 928 {A) 940 - 941 en kyk 
Caney Novation 1 - 3; Christie 498. Voorbeelde van novatio necessaria is litis 
contestatio en vonnis. Litis contestatio word nie meer as 'n vorm van novasie beskou 
nie. Kyk Waikiwi Shipping Co Ltd v Thomas Barlow & Sons (Natal) Ltd 1978 (1) SA 
671 (A) 675. Die posisie omtrent vonnis is egter steeds nie uitgeklaar nie. In die 
Swadif-saak het die hof (940-941, 942 -944) die standpunt van die 
Romeins-Hollandse skrywers aanvaar dat 'n vonnis die verbintenis waarop dit 
betrekking het, versterk eerder as uitwis. Van der Merwe et al Kontraktereg {op 376 
vn99) kritiseer egter die feit dat 'n noverende aard in laasgenoemde saak {op 942) 
steeds aan vonnisse vir kansellasie en skadevergoeding toegeskryf word. Die 
skrywers wys tereg daarop dat die benadering verkeerdelik aan vonnis die 
'transformasie' van die inhoud van die verbintenis wat uit die buitegeregtelike, 
eensydige uitoefening van 'n terugtredingsbevoegdheid voortspruit, toeskryf. 

21 Grotius ln/eidinge 3.43. 1; Voet Commentarius 46.2.1, 2; Van der Linden Koopmans 
Handboek 1. 18. 2; D 46. 2. 1. 1; Williams v Pekeur 1913 CPD 758 op 760 - 761; Van 
der Merwe et al Kontraktereg 376; De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 
267; Christie 498; Joubert General Principles 297; Caney Novation 3 - 5, 13. 
Gernhuber beskryf novasie s6 (op 402): "Novation ist die vertragliche BegrOndung 
eines neuen Schuldverhaltnisses anstelle eines alteren, das zugleich {ganz oder auf 
Einzelschulden beschrankt) aufgehoben wird, jedoch als frOher bestehendes 
Rechtsverhaltnis die causa des neuen Schuldverhaltnisses bildet." 

22 Kyk Brenner v Hart 1913 TPD 607 611 - 612; Desai v Inman & Co 1971 (1) SA 43 
{N) 477; Froman v Robertson 1971 (1) SA 115 {A); De Wet & Van Wyk Kontraktereg 
en Handelsreg 268; Van der Merwe et al Kontraktereg 376; Kerr Law of Contract 
400; Zimmermann 60, 634 - 635; Joubert General Principles 289 - 299; Christie 
513; Caney Novation 36. Die nuwe verbintenis het presies dieselfde inhoud as die oue 
(idem debitum), maar bevat een nuwe element (novum), naamlik 'n verandering van 
skuldeisers. 
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van die oorspronklike partye by die verbintenis (delegans) te stel. Delegasie 

kan 'n wisseling van skuldeisers of van skuldenaars teweegbring. 23 

Die verbintenis wat genoveer word, hoef nie 'n kontraktuele verbintenis te 

wees nie, aangesien enige ander geldige verbintenis, soos byvoorbeeld 'n 

deliktuele verbintenis, genoveer kan word. 24 Natuurlike verbintenisse kan ook 

genoveer word, al kan dit nie by wyse van 'n aksie afgedwing word nie. 25 'n 

Voorwaardelike ou skuld kan ook genoveer word om 'n onvoorwaardelike 

verbintenis te word. 26 

(i) Vereistes 

Vir die bestaan van 'n geldige novasie of skuldvernuwing is die bestaan van 

'n geldige bestaande verbintenis 'n vereiste. 27 Daar kan dus nie novasie wees 

van 'n ongeldige verbintenis nie. 'n Skuldvernuwingsooreenkoms moet verder 

aan al die algemene vereistes wat deur die reg vir die bestaan van 'n geldige 

ooreenkoms gestel word, voldoen. 28 Geen formaliteite word as sodanig vereis 

nie, tensy die skuldvernuwing betrekking het op 'n transaksie waarvoor 

23 Volgens De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 269 is dit meestal gevalle 
van wisseling van skuldenaars wat in die praktyk voorkom. 'n Wisseling van 
skuldeisers moet nie met sessie verwar word nie. In die geval van sessie word 'n 
vorderingsreg oorgedra, terwyl in die geval van delegasie 'n ou vorderingsreg uitgewis 
word en 'n nuwe in die plek daarvan ontstaan. Kyk ook Caney Novation 6. 

24 D 46.2.1.1; Voet Commentarius 46.2.9; Williams v Pekeur 1913 CPD 758; Caney 
Novation 13; Christie 499. 

25 Voet Commentarius 46.2.9; De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 268; 
Van der Merwe et al Kontraktereg 379. Kyk egter Gibson v Van der Walt 1952 ( 1) 
SA 262 (A); Dalrymple, Frank & Co v Scochat 1972 (2) SA 15 (W); Nichol v Burger 
1990 (1) SA 231 (K) en vgl Caney Novation 14 -15. 

26 Van der Merwe et al Kontraktereg 379. De Wet & Van Wyk Kontraktereg en 
Handelsreg 268 verskil in die opsig van Voet Commentarius 46.2.9. Volgens Caney 
Novation 15 kan die voorwaardelike ou skuld slegs genoveer word sodra die 
voorwaarde vervul is. 

27 Desai v Inman & Co 1971 ( 1) SA 43 (N) 4 7. In Tauber v Von Abo 1984 (4) SA 482 
(0) 484 - 485 se die hof dat die oorspronklike verbintenis die iusta causa vir die nuwe 
verbintenis is. De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 268 meen dat die 
bestaan van die ou skuld 'n stilswyende of selfs uitdruklike beding, en wel 
veronderstelling, van die vernuwingsooreenkoms is. Kyk ook Kerr Law of Contract 
400; Christie 499; Caney Novation 13; Gernhuber 407 - 408. 

28 Van der Merwe et al Kontraktereg 377; Christie 500. 
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formaliteite voorgeskryf word. Delegasie moet ook aan die algemene vereistes 

vir skuldvernuwing voldoen. 29 

Skuldvernuwing tree nie in werking indien die vereiste animus novandi, 

naamlik die bedoeling om 'n bestaande verbintenis met 'n nuwe verbintenis 

te vervang, nie teenwoordig is nie. 30 Die vereiste animus novandi moet 

werklik wees en nie gesimuleer nie. 31 Die blote skepping van 'n nuwe 

verbintenis of skuld dui nie noodwendig op die bedoeling om die bestaande 

skuld uit te wis nie. Dit moet vasstaan dat die partye die bestaande 

verbintenis wou uitwis en die nuwe in die plek daarvan wou stel. 32 Die 

bestaan van 'n bedoeling om skuldvernuwing te bewerkstellig, is 'n feitelike 

vraag. In Ewers v Resident Magistrate of Oudtshoorn and the Trustee in the 

Insolvent Estate of Roberts33 se HR de Villiers: 

"The result of the authorities is that the question is one of intention and that, in the 

absence of any express declaration of the parties, the intention to effect a novation 

cannot be held to exist except by way of necessary inference from all the 

circumstances of the case. "34 

29 Kyk Cassidy v Docke and Smale 1911 EDL 506; Brenner v Hart 1913 TPD 607; 
Sindall v N Haddad & Co 1920 OPD 262; Desai v Inman & Co 1971 ( 1) SA 43 (N); 
Botha v Van Niekerk 1983 (3) SA 513 (W) 526. 

30 Grotius lnleidinge 3.43.4; Voet Commentarius 46.2.3,4,5 en 6; Van der Linden 
Koopmans Handboek 1.18.2. Kyk Estate Springorum v Milner 1912 NPD 435 438; 
Kadrinka v Lorentz 1914 TPD 32; Darling v Registrar of Deeds 1912 AD 28 34 - 35; 
Williams v Atkinsons Motor Garages ltd 1933 OPD 72; Baartman & Co v Kirsten 
1933 OPD 18; Electric Process Engraving & Stereo Co v Irwin 1940 AD 229; Acacia 
Mines ltd v Boshoff 1958 (4) SA 330 (A); French v Sterling Finance Corporation 
(Pty) Ltd 1961 (4) SA 732 (A) 736; Mahomed Adam (Edms) Bpk v Raubenheimer 
1966 (3) SA 646 (T); Western Bank Ltd v Rautenbach 1974 (4) SA 960 (0); Barclays 
National Bank Ltd v Smith 1975 (4) SA 675 (0) 681; Woolfsons Credit (Pty) ltd 
(formerly Vavasseur (SA) Credit (Pty) (Ltd) v Holdt 1977 (3) SA 720 (N) 724; Tauber 
v Von Abo 1984 (4) SA 482 (0) 485; Ninian & Lester (Pty) Ltd v Perry 1991 (1) SA 
66 (N) 71 - 72. Vgl ook Zimmermann 634 - 635; Gernhuber 41 O; Caney Novation 21 
- 23. 

31 Boots Co (Pty) Ltd v Somerset West Municipality 1990 (3) SA 216 (K). 

32 De Groot lnleidinge 3.43.4; Voet Commentarius 46.2.3, 4, 5 en 6; Van der Linden 
Koopmans Handboek 1.18.2. 

331880 Foard 32 35. 

34 Kyk ook Short v Van der Merwe 1907 EDC 237; Eaton Robins & Co v Ne/ ( 1909) 26 
SC 624; Darling v Registrar of Deeds 1912 AD 28; Brenner v Hart 1913 TPD 607; 
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Die las om skuldvernuwing te bewys, rus verder op die party wat 

skuldvernuwing beweer. 35 

In die geval van 'n delegasie moet daar 'n ooreenkoms tussen al die betrokke 

partye wees. Die oorspronklike skuldenaar en die oorspronklike skuldeiser en 

die delegatus of nuwe party moet almal die animus novandi he. 36 lndien 'n 

ooreenkoms byvoorbeeld aangegaan word tussen twee van hierdie partye dat 

die derde in plaas van die skuldenaar moet presteer, is dit nie delegasie nie. 37 

lndien die skuldeiser en 'n derde ooreenkom dat die derde in plaas van die 

skuldenaar sal presteer (expromissio), sal dit oak nie delegasie wees as die 

skuldenaar nie daartoe instem nie. 38 In gevalle van sogenaamde assignasie, 

Williams v Pekeur 1913 CPD 758; Kadrinka v Lorentz 1914 TPD 32; Kaminsky's 
Executors v Mervis and Rosenberg 1915 WLD 11; Van der Riet v Van Heijst 1920 
EDL 40; The Master v Western Australian Insurance Co ltd 1925 CPD 314; Williams 
v Atkinson Motor Garages ltd 1933 OPD 72; Baartman & Co v Kristen 1933 OPD 18; 
Milner v Webster 1938 TPD 598; Electric Process Engraving and Stereo Co v Irwin 
1940 AD 220; De Villiers v Pyatt 1947 (1) SA 381 (K); Acacia Mines Ltd v Boshoff 
1958 (4) SA 330 (A); French v Stirling Finance Corporation (Pty) ltd 1961 (4) SA 
732 (A); Western Bank Ltd v Rautenbach 1974 (4) SA 960 (0); Barclays National 
Bank ltd v Smith 1975 (4) SA 675 (D); lipschiz NO v UDC Bank ltd 1979 (1) SA 
789 (A); Chemfos ltd v Plaasfosfaat (Pty) Ltd 1985 (3) SA 106 (A). 

35 Kyk Stassen v Ne/ 1912 CPD 284; Ballenden v Salisbury City Council 1949 ( 1) SA 
240 (SR) 246; Barclays National Bank ltd v Smith 1975 (4) SA 675 (D); Woo/fsons 
Credit (Pty) ltd (formerly Vavasseur (SA) Credit (Pty) ltd v Holdt 1977 (3) SA 720 
(N). In gevalle waar daar twyfel bestaan, verkies die howe om nie novasie te impliseer 
nie en volg hulle derhalwe ook 'n streng benadering tot die bewys van stilswyende 
skuldvernuwing. Volgens Christie 501 is daar 'n vermoede teen novasie omdat dit 'n 
afstanddoening van bestaande regte behels. Kyk Ewers v Resident Magistrate of 
Oudtshoorn & the Trustee in the Insolvent Estate of Roberts 1 880 Foord 32; Electric 
Process Engraving & Stereo Co v lr111/fn 1940 AD 220; Marendaz v Marendaz 1953 
(4) SA 218 (K); Trust Bank of Africa ltd v Dhooma 1970 (3) SA 304 (N) 307; Levin 
v Levin 1984 (2) SA 298 (K) 302; Ninian & lester (Pty) ltd v Perry 1991 ( 1) SA 66 
(N) 71. Vgl ook Kerr Law of Contract 402; Caney Novation 25 - 26. 

36 Kyk Voet Commentarius 46.2. 11, 12; Rolfes, Nebel & Co v Zweigenhaft 1903 TS 
185; Cassidy v Docke & Smale 1911 EDL 506; Brenner v Hart 1913 TPD 607; Sindall 
v N Haddad & Co 1920 OPD 262; Van Achterberg v Walters 1950 (3) SA 734 (T) 
745; Botha v Van Niekerk 1983 (3) SA 513 (W) 526; Desai v Inman & Co 1971 (1) 
SA 43 (N); Froman v Robertson 1971 (1) SA 115 (A) 122; Jacobsz v Fall 1981 (2) 
SA 863 (K). 

37 Kyk J E Hay v The Durban Breweries & Distilleries ltd ( 1906) 27 NLR 504; Froman 
v Robertson 1971 (1) SA 115 (A); Jacobsz v Fa// 1981 (2) SA 863 (K). 

38 Kyk Froman v Robertson 1971 ( 1) SA 115 (A); Williams v Kirk 1932 CPD 159; 
Blaikie-Johnstone v Holliman 1971 (4) SA 108 (D); Total South Africa (Pty) ltd v 
Bekker 1992 (1) SA 617 (A); Caney Novation 5 - 6. 
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dit wil se waar die skuldenaar en die skuldeiser ooreenkom dat die skuldeiser 

horn na 'n aangewese derde kan wend om betaling te bekom, is ook geen 

sprake van delegasie nie. 39 

In die praktyk is die howe nie genee om die oorhandiging van 'n 

verhandelbare dokument (promesse, tjek of wissel) as novasie van die 

onderliggende verbintenis te beskou nie. 40 lndien dit egter die partye se 

bedoeling is, kan die ooreenkoms om die tjek te aanvaar, 'n novasie van die 

onderliggende skuld wees ingevolge waarvan die ou skuld uitgewis word en 

'n nuwe in die plek daarvan kom. 41 Die partye kom dus ooreen dat die afgifte 

en aanvaarding van die tjek of ander verhandelbare dokument neerkom op 

voldoening van die verbintenis. lndien die aanvaarding van byvoorbeeld die 

tjek dus op novasie neerkom en die tjek word gedishonoreer, het die 

skuldeiser geen remedie ingevolge die oorspronklike of onderliggende 

ooreenkoms nie, en moet hy steun op welke eis ookal uit die tjek mag 

voortvloei. 

Novasie kan egter nie afgelei word uit die blote aanvaarding van 'n tjek ter 

betaling van 'n skuld nie, omdat die partye nie daarmee bedoel om die 

39 Vgl De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 269; Christie 513; Van der 
Merwe et al Kontraktereg 378, 381 - 383; Caney Novation 6 - 7; Botha v Van Niekerk 
1983 (3) SA 513 {W); · S' v Commissioner of Taxes 1984 (3) SA 584 (ZS); Wildrice 
Investments (Pty) ltd v Commissioner for Inland Revenue 1987 { 1) SA 24 7 (T); 
Mignoel Properties (Pty) ltd v Kneebone 1989 (4) SA 1042 (A); Hodges v 
Coubreough NO 1991 (3) SA 58 (D). 

40 Kyk Ewers v Resident Magistrate of Oudstshoorn 1880 Foard 32 35 - 36; Du Plessis 
v Miller and Carlis 1906 TPD 150 152; Short v Van der Merwe 1907 EDC 237; Table 
Bay Harbour Board v Carroll (1908) 25 SC 45; Spayile v Bouwer 1911 CPD 65 69; 
Estate Springorum v Milner 1912 NPD 435 439 - 440; Brenner v Hart 1913 TPD 
607; Millars (SA) Ltd v Shenker & Co 1915 CPD 162; Tregellas v Hardy & Co 1921 
CPD 352; Williams v Kirk 1932 CPD 159; Kaplan v Schulman 1933 CPD 544; Milner 
v Webster 1938 TPD 598 601; Gerber v Van Eyssen 194 7 ( 1) SA 705 (T); Currie NO 
v Tromp & Playfair 1966 (1) SA 561 (R); Western Bank Ltd v Rautenbach 1974 (4) 
SA 960 {0); Seyer v Rotary Motors (Edms) Bpk 1989 (4) SA 619 (SWA). Vgl egter 
Bruyns NO v Beestekraal Supply Stores (Pty) Ltd 1959 (3) SA 219 (T). Kyk oak Van 
der Merwe et al Kontraktereg 378; Christie 502; De Wet & Van Wyk Kontraktereg en 
Handelsreg 267; Joubert General Principles 299; Caney Novation 26 - 27. 

41 Vgl Bruyns NO v Beestekraal Supply Stores (Pty) Ltd 1959 (3) SA 219 (T). Kyk 
Christie 498 
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grondliggende verbintenis te vervang met die tjekverbintenis nie. 42 Selfs 

indien 'n kwitansie uitgereik word, word daarmee te kenne gegee dat 'n tjek 

ontvang is, en nie dat die skuld betaal is nie. 43 Tensy daar dus 'n duidelik 

bewys is van 'n animus novandi, sal die tjek of ander verhandelbare 

dokument eerder beskou word as 'n bevestiging of bekragtiging wat 'n 

verdere verbintenis ten aansien van dieselfde prestasie skep, 44 en nie as 'n 

vervanging van die bestaande verbintenis nie. 

(ii) Werking van novasie 

In die eerste plek word die verbintenis wat tussen die partye bestaan het, 

uitgewis.45 lndien die nuwe verbintenis ongeldig of nietig is, of aangeveg 

word omdat dit vernietigbaar is, bly die oorspronklike verbintenis onaangetas 

en steeds van krag. 46 Novasie of skuldvernuwing bring ook mee dat 

42 Ewers v The Resident Magistrate of Oudsthoorn and The Trustee in the Insolvent 
Estate of Roberts 1880 Foard 32 35 - 36; In re Btltong Asbestos Co Ltd 1925 CPD 
356 359; Table Bay Harbour Board v Carroll ( 1908) 25 SC 45; Brenner v Hart 1913 
TPD 607; Jochelson Yamey & Co v Mahomed 1916 CPD 233; Harris v Pieters 1920 
AD 644 652; Tregel/as v Hardy & Co 1921 CPD 352; Bassa Ltd v East Asiatic (SA) 
Co Ltd 1932 NPD 386 392; Williams v Kirk 1932 CPD 159; Kaplan v Schulman 1933 
CPD 544 547; Milner v Webster 1938 TPD 598 601; Grewar and Hanekom (Pty) Ltd 
v Roux 1959 (2) SA 182 (K) 183; Adams v SA Motor Industry Employers 
Association 1981 (3) SA 1189 (A) 1199 - 1200; Rosen v Wasserman 1984 ( 1) SA 
808 (W) 813. 

43 Die Afnkaanse Pers Bpk v Perestrello 1949 (2) SA 346 (W). 

44 Kyk Adams v SA Motor Industry Employers Assocation 1981 (3) SA 1189 (A) waar 
beslis is dat sodanige bevestiging oak voorkom waar 'n skulderkenning gekoppel met 
'n uitdruklike of gei"mpliseerde onderneming om die skuld te betaal, deur die skuldeiser 
aanvaar word. Die skulderkenning vervang nie die bestaande verbintenis nie. Daar kan 
wel op grand van die skulderkenning 'n aksie teen die skuldenaar ingestel word, of 
op grand van die onderliggende verbintenis. Kyk oak Chemfos Ltd v Plaasfosfaat (Pty) 
ltd 1985 (3) SA 106 (A). Net so sal die skuldenaar se erkenning van die korrektheid 
van sy rekening nie neerkom op 'n novasie nie. Kyk Somah Sachs (Wholesale) Ltd v 
Muller and Phipps SA (Pty) Ltd 1945 TPD 284 290 - 291 ; Divine Gates & Co Ltd v 
Beikenstadt & Co 1932 AD 256; Mahomed Adam (Edms) Bpk v Raubenheimer 1966 
(3) SA 646 (T). 

45 D 46.2.18, 46.2.31.1; Voet Commentarius 46.2.10, 42.1.47; Van der Linden 
Koopmans Handboek 1.18.2. 

46 Kyk Voet Commentarius 46.2. 7; Aird v Hockly's Estate 1937 EDL 34, 46; Acacia 
Mines Ltd v Boshoff 1958 (4) SA 330 (A) 336; Dalrymple, Frank & Co v Schochat 
1972 (2) SA 15 (W) 17; Vassiliades v Kumalo 1974 (3) SA 396 (N) 398; Crause v 
Ocean Bentonite Co (Edms) Bpk 1979 (1) SA 1076 (0); De Wet & Van Wyk 
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pandvoorwerpe en sekuriteite wat ten opsigte daarvan gehou word bevry 

word. Dit lei verder tot bevryding van borge, 47 mora ten aansien van die 

oorspronklike verbintenis word aangesuiwer, en rente ten aansien daarvan 

hou op om te loop. 48 Oor die algemeen is die uitwerking van delegasie op die 

oorspronklike verbintenis dieselfde as in die geval van skuldvernuwing. 49 

Delegasie het ook die uitwissing van die ou of oorspronklike verbintenis tot 

gevolg. Die nuwe verbintenis wat geskep is, het nou die delegatus as party 

in die plek van die delegans. 50 

Die partye kan ooreenkom om voorwaardelike skuldvernuwing te 

bewerkstellig. 51 In die geval van 'n opskortende voorwaarde kan die partye 

bedoel dat die bestaande of oorspronklike verbintenis slegs by vervulling van 

die voorwaarde deur die nuwe verbintenis vervang word. Totdat vervulling 

plaasvind, is die skuldeiser nie bevoeg om die oorspronklike verbintenis af te 

dwing nie. 52 lndien die voorwaarde natuurlik nie vervul word nie, bly die 

oorspronklike verbintenis van krag. lndien die vernuwingsooreenkoms aan 'n 

ontbindende voorwaarde onderworpe is, sal vervulling van die voorwaarde die 

oorspronklike verbintenis laat herleef. Die partye kan egter ook bedoel dat die 

voorwaarde slegs betrekking het op die nuwe skuld en dat die oorspronklike 

verbintenis uitgewis word, sodat die skuldenaar van die ou skuld bevry word. 

Kontraktereg en Handelsreg 268; Christie 499 - 500; Van der Merwe et al 
Kontraktereg 379; Kerr Law of Contract 403; Joubert General Principles 299; Caney 
Novation 13 - 14. 

47 Kyk Standard Credit Corporation Ltd v Laycock 1988 (4) SA 679 (N); Kerr Law of 
Contract 400, 403; Van der Merwe et al Kontraktereg 379; Caney Novation 33 - 34. 
Vgl ook Gernhuber 408 - 409. 

48 Kyk Swadif {Pty) Ltd v Dyke 1978 (1) SA 928 (A) 941; Rand Bank Ltd v De Jager 
1982 (3) SA 418 (K); Zygos Corporation v Salen Rederierna AB 1984 (4) SA 444 (K); 
Zimbabwe Football Assocation v Mafurusa 1985 (3) SA 1050 (Z); Caney Novation 
33 - 34; Joubert General Principles 299; Van der Merwe et al Kontraktereg 380. 

49 Van der Merwe et al Kontraktereg 380; Kerr Law of Contract 403. 

50 Kyk Brenner v Hart 1913 TPD 607; Caney Novation 41 - 43. Alhoewel die delegans 
gewoonlik geen verdere rol speel nie, kan die skuldeiser van horn verlang om 
behoorlike prestasie deur die de/egans te waarborg. Kyk bv Labuschagne v Denny 
1963 (3) SA 538 (A). 

51 Vgl De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 268; Kerr Law of Contract 403; 
Christie 499; Van der Merwe et al Kontraktereg 380; Caney Novation 30 - 32. 

52 Kyk Voet Commentarius 46.2.7; Pothier Obligationes par 551. 
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In die plek van die ou skuld is daar nou 'n nuwe voorwaardelike verbintenis. 53 

3.2.2 Datio in Solutum 

lndien die skuldenaar iets anders as dit wat ingevolge die verbintenis 

verskuldig is, aanbied ter voldoening, mag die skuldenaar dit verwerp sonder 

om in mora creditoris te verval. lndien die skuldeiser egter die ander prestasie 

wat aangebied word as voldoening aanvaar (datio in so/utum), word die 

skuldenaar bevry en vind daar voldoening plaas. 54 

In ons reg word aanvaar dat die verbintenis deur in so/utum datio 
voorwaardelik voldoen word. lndien dit blyk dat die plaasvervangende 

prestasie nie effektief is nie of gebrekkig is, het die skuldeiser die keuse om 

6f op die oorspronklike eisoorsaak te steun, 6f om op grond van die gebrek 

in die in solutum datio te eis. 55 

Die posisie betreffende datio in solutum in die Romeinse reg is nie so 

klinkklaar nie. Volgens Marcianus is die oorspronklike verbintenis nie uitgewis 

as die skuldeiser uitgewin word nie. Die skuldeiser kon dus steeds op die 

oorspronklike verbintenis steun: "Si quis aliam rem pro alia volenti solverit et 

evicta fuerit res, manet pristina obligatio". 56 Daar is egter ook tekste in die 

Corpus Juris ingevolge waarvan die oorspronklike verbintenis met 'n datio in 
solutum uitgewis is en aan die skuldeiser 'n actio empti utilis verleen is. Die 

datio in solutum is dus gesien as 'n soort koop, en daar is aan die uitgewonne 

skuldeiser 'n aksie op grond van die uitwinning met 'n utilis actio toegeken. 57 

53 Voet Commentarius 46.2. 7; Meyer v Barnardo 1984 (2) SA 580 (N). 

54 De Groot lnleidinge 3.39.9, 3.42.4, 5 verwys daarna as "leesting". Kyk ook Voet 
Commentarius 46.3.1 O; De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 262; 
Joubert General Principles 278; Joubert Datio in Solutum 29; Zimmermann 753. 

55 Joubert General Principles 278; Van der Merwe et al Kontraktereg 362; De Wet & van 
Wyk Kontraktereg en Handelsreg 263. Kyk I 3.29 pr; D 46.3.46pr, 46.3.98 pr; 
Grotius lnleidinge 3.39.9, 3.42.4; Voet Commentarius 46.3. 10; Vinnius Inst 
3.29(30) pr no 8. 

56 D 46.3.46 pr. Kyk ook D 46.3.98 pr. 

57 D 13.7.24 pr, 41.3.4, 17; 42.4.15, 44.4.4, 31. Kyk ook Joubert Datio in Solutum 
30; Zimmermann 753. Die aksie na analogie van die koop is nie vermeld in die 
Romeins-Hollandse reg nie. Kyk Voet Commentarius 46.3.1 O; Vinnius Inst 3.30 n 8; 
Grotius lnleidinge 3.42.4 en vgl Joubert Datio in Solutum 33. 
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Volgens Joubert58 moet aanvaar word dat waar die ou skuld uitgewis word, 

daar skuldvernuwing plaasvind. Hy verduidelik die aksie wat verleen word 

indien die datio in solutum nie effektief is nie, soos volg: 

"Die primere verpligting is om te lewer, maar daaraan word voldoen sodra dit in die 
lewe geroep is. Die belangrike sekondere verpligting is om te waarborg dat die datio 
in solutum effektief sal wees. Hierdie waarborg is erken na analogie van die 
koopkontrak en as die analogie verder gevoer word sou daar moontlik 'n aksie na 
aanleiding van verborge gebreke ook verleen kon word." 

Daar kan egter nie met Joubert in hierdie verband saamgestem word nie. Die 

partye het beslis nie die vereiste animus novandi wanneer 'n datio in solutum 
gegee en aanvaar word nie. Wanneer die skuldeiser die ander prestasie ter 

vervulling aanvaar, vind voldoening plaas. Daar is nie 'n nuwe skuld in die 

plek van die oue nie. Die voldoening is egter voorwaardelik, wat aan die 

skuldeiser die reg gee om op grond van die oorspronklike verbintenis of op 

grond van die gebrekkige datio in solutum te eis. Daar is ook geen bedoeling 

af te lei ingevolge waarvan die skuldenaar waarborg dat die datio in solutum 
effektief sal wees of dat hy selfs 'n waarborg teen verborge gebreke gee 

nie. 59 

3.2.3 Betaling by wyse van tjek 

Alhoewel tjeks nie gangbare geld of wettige betaalmiddel is nie, word tjeks 

nietemin gereeld as betaalmiddel aangewend. Die lewering of afgifte van tjeks 

is egter nie voldoening nie. 60 Wanneer 'n tjek afgegee word, word die kontrak 

op die instrument gesluit met die bedoeling om aan die onderliggende 

ooreenkoms tussen die partye uitvoering te gee. Die afgifte van die tjek het 

tot gevolg dat 'n bykomende verbintenis naas die grondliggende verbintenis 

geskep word. Die kontrak op die tjek of tjekverbintenis is dus 'n 

hulpverbintenis, omdat dit ter versterking van die onderliggende ooreenkoms 

enter vervulling of uitvoering daarvan dien. lndien die skuldeiser die tjek ter 

58 Joubert Datio in Solutum 35 - 36. 

59 Kyk ook die kritiek teen par 365 van die BGB hieronder en kyk die kommentaar van 
Zimmermann op 754. 

60 Malan par 14 en 177. Vgl ook Oelofse Tjekverbintenis 30 ev; Brindle & Cox Bank 
Payments 11 ev. 
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betaling aanvaar, verkry hy 'n kumulerende alternatiewe vordering teen die 

skuldenaar. Die grondliggende verbintenis gaan dus nie tot niet nie, maar 

indien die tjekskuld gedelg word, is die grondliggende skuld ook outomaties 

gedelg. Die onderliggende ooreenkoms is die causa van die tjekverbintenis. 

Soos reeds hierbo verduidelik, 61 kan novasie nie afgelei word uit die blote 

afgifte en aanvaarding van 'n tjek ter betaling van 'n skuld nie, omdat die 

partye nie daarmee bedoel om die grondliggende verbintenis te vervang met 

die tjekverbintenis nie. Tensy daar dus 'n duidelike bewys is van 'n animus 

novandi, sal die tjek of ander verhandelbare dokument eerder beskou word 

as 'n bevestiging of bekragtiging wat 'n verdere verbintenis ten aansien van 

dieselfde prestasie skep, en nie as 'n vervanging van die bestaande 

verbintenis nie. Die afgifte van 'n tjek kan ook in solutum datio wees, 

waardeur die ou skuld voorwaardelik gedelg word. 62 Laasgenoemde 

alternatief kan egter ook nie afgelei word uit die blote afgifte en aanvaarding 

van die tjek ter betaling van die skuld nie. Die partye sal duidelik so moet 

ooreenkom. 63 lndien die partye wel so ooreengekom het, sal die skuldeiser, 

wanneer die tjek gedishonoreer word, net op die tjek kan ageer en nie op 

grond van die onderliggende ooreenkoms nie. 

Wanneer 'n skuldeiser 'n tjek aanvaar, word die skuld wel voorwaardelik 

voldoen. In Eriksen Motors {We!kom) Ltd v Protea Motors, Warrenton het AR 

Holmes die beginsel soos volg uitgedruk: 64 

"In general, payment by cheque isprima facie regarded as immediate payment subject 
to a condition. The condition is that the cheque be honoured on presentation. When 
the cheque is so honoured, the date of payment of the debt is the date of the giving 
of the cheque. Conversely, if the cheque is dishonoured, there has been no payment." 

Die regte van die skuldeiser ingevolge die onderliggende verhouding word dus 

61 Kyk 3.2.1. 

62 Volgens De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 266 vn86 is die tjeks in 
Tregellas v Hardy & Co 1921 CPD 352 en veral in Milner v Webster 1938 TPD 598 
datio in so/utionem gegee. 

63 Malan par 14; Malan Liberation 121 . 

64 1973 (3) SA 685 (A) 693. 
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opgeskort totdat die tjek betaal of gedishonoreer word. 65 Die onderliggende 

skuld word uitgewis wanneer die tjek betaal word. Daar kan dus gese word 

dat lewering van die tjek en aanvaarding daarvan voldoening is, onderhewig 

aan die voorwaarde dat dit by aanbieding daarvan betaal word. 66 lndien die 

tjek nie gehonoreer word nie, mag die skuldeiser die skuldenaar 6f ingevolge 

die oorspronklike verbintenis, 6f ingevolge die verbintenis wat deur die tjek 

geskep is, aanspreek. 67 

Die skuldenaar mag 'n tjek ter betaling van sy skuld aan die skuldeiser pos 

indien die skuldeiser die pos daarvan versoek of toestemming daartoe gegee 

het. lndien die skuldenaar egter die tjek aan sy skuldeiser gepos het sonder 

dat die skuldeiser so versoek het of sonder sy toestemming, sal hy die bedrag 

van die skuld weer moet betaal as die tjek afgelos word sander dat die 

skuldeiser die tjek ontvang het. 68 In so 'n geval is die tjek nie gel ewer nie en 

gevolglik het eiendomsreg daarin nie oorgegaan nie. Die skuldenaar sal dus 

65 Estate Lowry v Saporiti ( 1909) 30 NLR 34 42; Gordon v Tarnow 194 7 (3) SA 525 
(A) 540; Grewar & Hanekom (Pty} Ltd v Roux 1959 (2) SA 182 (K) 183; Hofmeyr 
and Marquard v Goldberg 1963 (2) SA 313 (K) 315 - 316; Currie NO v Tromp and 
Playfair 1966 (1) SA 561 (SR) 567; Moss & Page Trading Co (Pty} Ltd v Spancraft 
Furniture Manufacturers & Shopfitters (Pty} Ltd 1972 ( 1) SA 211 (D) 215; Govender 
v Standard Bank of SA Ltd 1984 (4) SA 392 (Kl 4055; B & H Engineering v First 
National Bank of SA Ltd 1995 (2) SA 279 (A) 285 - 286. 

66 Segal v Mazzur 1920 CPD 634 642; Bassa Ltd v East Asiatic (SA} Co Ltd 1932 NPD 
386 392; Loggerenberg v Sachs 1940 WLD 253 255; Gerber v Van Eyssen 1947 
(1) SA 705 (T) 708; Gordon v Tarnow 1947 (3) SA 525 (A) 540; Die Afrikaanse Pers 
Bpk v Perestrello 1949 (2) SA 346 (W) 349; Goldfields Confectionery and Bakery 
(Pty} Ltd v Norman Adam (Pty} Ltd 1950 (2) SA 763 (T) 767 - 768; Currie NO v 
Tromp and Playfair 1966 (1) SA 561 (SR) 567; Moss & Page Trading Co (Pty} Ltd v 
Spancraft Furniture Manufacturers & Shopfitters (Pty} Ltd 1972 ( 1) SA 211 (D) 215; 
Colley v UDC Rhodesia Ltd 1976 ( 1) SA 821 (RS) 824; Govender v Standard Bank 
of SA Ltd 1984 (4) SA 392 (K) 405; Mannesmann Demag (Pty} Ltd v Romatex (Pty} 
Ltd 1988 (4) SA 383 (D) 389. 

67 Kyk Eriksen Motors (Welkom} Ltd v Protea Motors, Warrenton 1973 (3) SA 685 (A); 
Rosen v Barclays National Bank Ltd 1984 (3) SA 974 (W); Mannesmann Demag (Pty) 
Ltd v Romatex (Pty} Ltd 1988 (4) SA 383 (D); Seyer v Rotary Motors (Edms) Bpk 
1989 (4) SA 619 (SWA). Die skuldeiser moet natuurlik die tjek binne 'n redelike 
tydperk aanbied vir betaling, maar is nie verplig om dit dieselfde dag waarop dit 
ontvang is, vir betaling aan te bied nie. Kyk Wallach v Lew Geffen Estates CC 1993 
(3) SA 258 (A) 261. 

68 Barclays National Bank Ltd v Wall 1983 ( 1) SA 149 (A) 1 59; Mannesmann Demag 
(Pty} Ltd v Romatex (Pty) Ltd 1988 (4) SA 383 (D) 389; Malan par 199; Kerr Law of 
Contract 384 - 385. 
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die risiko van die diefstal of verlies daarvan dra. 69 lndien die skuldeiser egter 

betaling per tjek oor die pos gemagtig het, en die tjek raak verlore in die pos, 

sal die skuldeiser die skade dra van enige onderskepping, wanaanwending of 

vertraging in die aflewering van die tjek nadat dit gepos is. 70 lndien die 

skuldeiser dus aangedring het of self versoek het dat beta ling op 'n bepaalde 

wyse moet plaasvind, dra die skuldeiser die risiko dat die betaling nie effektief 

is nie en dra hy die risiko van skade of verlies. 71 

3.2.4 Regsvergelyking 

3. 2. 4. 1 Die Duitse reg 

In die Duitse reg kan die begrip "leistung an Ertullungs Statt" met datio in 
solutum vergelyk word. Die BGB noem die begrip van die "leistung an 

Ertullungs Statt" in paragrawe 364, 365 en 422, maar bevat geen definisie 

69 Greenfield Engineering Works (Pty) ltd vNKR Construction (Pty) ltd 1978 (4) SA 901 
(N) 908; National Housing Commission v Cape of Good Hope Savings Bank Society 
1963 ( 1) SA 230 (K) 233; Standard Bank of SA ltd v Minister of Bantu Education 
1966 (1) SA 299 (N) 233; SA Railways and Harbours v Outfitters (Pty) ltd 1952 (4) 
SA 488 (N) 491; Mannesmann Demag (Pty) ltd v Romatex (Pty) ltd 1988 (4) SA 
383 (D) 390- 391. 

70 In Goldfield Confectionery and Bakery (Pty) ltd v Norman Adam (Pty) ltd 1950 (2) 
SA 763 (Tl 769 se die hof: "The principle is that if a debtor is asked by his creditor 
to make payment in a particular way, eg, by drawing a cheque and putting it in the 
post, then, when he has done what he was asked to do and has posted the cheque, 
he has, subject to the cheque being honoured, made due payment, and the risk of 
loss therafter is on the creditor." Kyk ook Dadoo & Sons ltd v Administrator 
Transvaal 1954 (2) SA 442 (T) 445; HK Outfitters (Pty) ltd v Legal & General 
Assurance Society ltd 1975 ( 1) SA 55 (T) 63. lndien betaling wel per tjek oor die pos 
gedoen mag word, word daar verder van die trekker (skuldenaar) verwag om die 
nemer korrek aan te dui, die tjek aan order betaalbaar te maak, en dit te kruis. 'n 
Verlies wat uit die nie-nakoming hiervan voortvloei, word deur die skuldenaar gedra. 
Kyk Greenfield Engineering Works (Pty) ltd v NKR Construction (Pty) ltd 1978 (4) SA 
901 (N); Mannesmann Demag (Pty) ltd v Romatex (Pty) ltd 1988 (4) SA 383 (D). 

71 K yk Venter v Venter 1949 ( 1 ) SA 768 (A); Goldfields Confectionery and Bakery (Pty) 
ltd v Norman Adam (Pty) ltd 1950 (2) SA 763 (T); National Housing Commission 
v Cape of Good Hope Savings Bank Society 1963 (2) SA 230 (K); HK Outfitters (Pty) 
ltd v Legal & General Assurance Society 1975 (1) SA 55 (T); Coloured Development 
Corporation ltd v Sahabodien 1981 ( 1) SA 868 (Kl; Cambanis Buildings (Ptyy) ltd 
v Gal 1983 (2) SA 128 (K); Barclays National Bank ltd v Wall 1983 ( 1) SA 149 (A); 
Mannesmann Demag (Pty) Ltd v Romatex (Pty) ltd 1988 (4) SA 383 (D). 
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daarvan nie. 72 Paragraaf 364( 1) bepaal meer spesifiek die volgende: 

"Das Schuldverhaltnis erlischt, wenn der Glaubiger eine andere als die geschuldete 
Leistung an ErfOllungs Statt annimmt. "73 

Alhoewel die skuldeiser nie daartoe verplig is nie, mag hy instem om iets 

anders as die vereiste prestasie te aanvaar en sodoende vind daar voldoening 

plaas. "Leistung an ErfOllungs Statt" kom volgens Gernhuber neer op die 

kontraktuele verandering van die skuldinhoud met onmiddellike voldoening. 74 

lndien die prestasiehandeling gebrekkig is, bly die ou skuldvoorwerp 

verskuldig. Paragraaf 365 van die BGB bepaal verder soos volg: 

"Wird eine Sache, eine Forderung gegen einen Dritten oder ein anderes Recht an 
Erfullungs Statt gegeben, so hat der Schuldner wegen eines Mangels im Rechte oder 
wegen eines Mangels der Sache in gleicher Weise wie ein Verkaufer Gewahr zu 
leisten. 11 

Volgens Gernhuber is hierdie bepaling die gevolg van 'n foutiewe 

verduideliking van "Leistung an Erfullungs Statt" as 'n "entgeltlicher 

Verausserungsvertrag". 75 Alhoewel die partye by wyse van ooreenkoms die 

werking van paragraaf 365 kan uitsluit, behoort hierdie paragraaf in elk geval 

nie van toepassing te wees op ooreenkomste wat geen verband met die 

koopkontrak het nie. Die skuldenaar sal dus slegs sy prestasie waarborg as 

sy kontrakstipe dit vereis. Selfs al vind paragraaf 365 toepassing, kan die 

skuldeiser in geval van gebrekkige prestasie, steeds op grond van die ou 

skuld eis. lndien die skuldeiser egter verkies om skadevergoeding op grond 

72 Volgens Gernhuber (184 ev) is die "Leistung an ErfOllungs Statt 11 'n besondere soort 
11 Anderungsvertrag" waarmee begryp moet word 'n kontraktuele 
skuldinhoudsverandering met gelyktydige vervulling van prestasie. Kyk ook Staudinger 
77 - 79; Munchener Kommentar 1146 ev; Palandt 439 ev; Larenz Schuldrecht 24 7 
ev. 

73 Esser/Schmidt (op 293) verduidelik die werking van par 364( 1) s6: 11 Wenn die 
Glaubigerin die Ersatzhingabe als Erfullung annimmt, so ist die Schuld durch · datio 
in solutum' getilgt 11

• Voordat voldoening kan intree, word vereis dat albei partye in 
ooreenstemming moet wees. Kyk Staudinger 77. 

74 Gernhuber 187 - 190. Kyk ook Staudinger 78; Larenz Schuldrecht 248. 

75 Op 195. Kyk ook Esser/Schmidt 294; Staudinger 77 - 78. 
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van die gebrekkige prestasie te eis, is voorgaande nie moontlik nie. 76 

"Leistung an Erfullungs Statt" is dus 'n delgingshandeling terwyl novasie dit 

nie is nie: daar kom bloat 'n nuwe verbintenis in die plek van die oue. Die 

partye kan nie albei bedoel nie. 77 Novasie word soos volg deur Gernhuber 

beskryf: 78 

11 Novation is die vertragliche Begrundung eines neuen schuldverhaltnisses anstelle 
eines alteren, das zugleich (ganz oder auf Einzelschulden beschrankt) aufgehoben 
wird, jedoch als fruher bestehendes Rechtsverhaltnis die causa des neuen 
Schuldverhaltnisses bildet. 11 

"Leistung an Erfullungs Statt" lei tot vervulling van die skuld terwyl novasie 

lei tot die opheffing van die ou skuld. 79 Die nuwe verbintenis wat in die geval 

van novasie in die plek van die oue ontstaan, moet steeds deur die skuldenaar 

vervul word. 

Volgens Gernhuber is daar nie sprake van 'n "Leistung an ErfUllungs Statt" 

wanneer 'n geldskuld by wyse van "Giralgeld" 80 ('n kredietoordrag of direkte 

inbetaling op die skuldeiser se girorekening), of te wel boekgeld, betaal word 

76 Gernhuber 196 - 197. Kyk ook Mi.inchener Kommentar 1149 - 1150 wat ook daarop 
wys dat die "Leistung an Erfullungs Statt 11 nie 'n nuwe skuldgrond daarstel nie; sy 
causa is steeds die oorspronklike skuldverhouding. Kyk ook Palandt 440; Larenz 
Schuldrecht 248 - 249. Vgl egter Staudinger 80, 84 wat van mening is dat indien par 
365 toegepas word, dit ook beteken dat daar aan die 11 Hauptforderung 11 voldoen is. 
Die skuldeiser sal dus nie op grand van die oorspronklike skuld kan eis nie. 

77 Gernhuber 193. 

78 Op 402. Kyk ook Staudinger 12 ev. 

79 Gernhuber 409 - 410. Kyk ook sy kritiek teen standpunte wat die 11 Leistung an 
Ertollungs Statt" en novasie gelykstel. Daar word naamlik nie onderskei tussen die 
causa novendi en die causa solvendi nie. Kyk egter ook Staudinger 86 - 87 wat van 
mening is dat daar geen werklike onderskeid tussen novasie en 11 Leistung an 
Ertollungs Statt 11 is nie, omdat albei dui op 'n ooreenkoms ter vervulling van die 
oorspronklike skuld. Vgl ook Larenz Schuldrecht 93. 

80 Girale betaling word gedefinieer as die 11 DurchfQrung des bargeldlosen 
Zahlungsverkehrs und des Abrechnungsverkehrs 11

• K yk Canaris Bankvertragsrecht par 
300; Esser/Schmidt 284. Girale betaling is dus ook hier 'n verskyningsvorm van 
elektroniese fondsoordrag. 
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nie. 81 Daar word naamlik nie in die geval van 'n girale betaling 'n ander 

prestasie in die plek van die geldskuld aangebied nie: 82 

"Wenn das Gesetz nicht entgegensteht, kann in Obereinstimmung mit den 
Anschauungen praktisch aller T eilnehmer am Rechtsverkehr auch Giralgeld als 
genereller lnhalt der Geldschuld anerkannt werden. Dass man mit Oberweisung van 
Kanta zu Kanta • zahlt', also Geldschulden erfOllt, ist langst die Ansicht aller 
geworden." 

Gernhuber argumenteer dat beta ling by wyse van kontant vandag in Duitsland 

by verre in die minderheid is en dat dit daarom onverstaanbaar is dat girale 

betaling as 'n "Leistung an ErfUllungs Statt" beskou word. 83 In die Duitse 

regspraak is daar ook tekens dat girale betaling as vervullende handeling 

aanvaar word, veral in die bereidheid om 'n latere ooreenkoms aan te neem 

as die skuldeiser 'n girale betaling nie onmiddellik teengaan of weier nie. 84 

'n Tjek word egter nie as 'n "Leistung an ErfUllungs Statt" ter betaling 

aangebied nie, maar is 'n "Leistung erfUllungshalber". Gernhuber beskryf die 

begrip "Leistung erfUllungshalber" s6: 

"Als Leistung erfOllungshalber begreifen wir die Leistung eines dem Schuldinhalt nicht 
entsprechenden Gegenstandes mit der Abrede seiner Verwertung durch den GlaObiger 

81 Gernhuber 202. K yk oak Milne hen er Kommentar 1142; Palandt 438 en Larenz 
Schuldrecht op 249: "Uberweisung auf ein vom Glaubiger angegebene Bankkonto ist 
nach richtiger Ansicht nicht Leistung an ErfOllungs Statt, sondern ErfOllung: dem 
Glaubiger wird dadurch das ihm Geschuldete, namlich die VerfOgungsmoglichkeit Ober 
den betreffenden Geldbetrag, verschafft". Contra Canaris Bankvertragsrecht par 466. 
Volgens laasgenoemde skrywer is 'n girale betaling wel 'n "Leistung an ErfOllungs 
Statt" juis omdat die skuldeiser nie gedwing kan word om so 'n oordrag te aanvaar 
nie. Kyk oak Staudinger 38 - 39 wat dieselfde standpunt handhaaf. 

82 Op 203. 

83 Op 203. Alhoewel die voorstanders van die beskouing dat girale beta ling 'n "Leistung 
an ErfOllungs Statt" is, nie in die blote feit dat die skuldeiser 'n girorekening het of een 
open, 'n wilsverklaring teenoor die skuldenaar sien dat 'n girale betaling gemaak kan 
word nie, word daar nietemin met 'n instemming wat die skuldeiser "vooruit" sou 
gee, gewerk. Kyk bv Canaris Bankvertragsrecht par 468. Gernhuber se kritiek (op 203 
- 204) is juis dat sulke konstruksies die "Lehre van der Willenserklarung" teengaan. 

84 Gernhuber 204. Daar word in die feit dat die skuldeiser swyg nadat 'n 
"Bankilberweisung" gemaak is, 'n aanname van die oordrag gesien. Kyk Canaris 
Bankvertragsrecht par 471; Staudinger 39; Palandt 437. 
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und ErfUllung der Schuld aus deren Ertrag. "85 

'n "Leistung erfullungshalber" gee dus vir die skuldeiser nie die vereiste 

prestasie nie, maar verskaf aan horn 'n ander weg waarop prestasie of 

voldoening bereik kan word. "Leistung an ErfUllungs Statt" en 11 Leistung 

erfUllungshalber 11 kom ooreen wat hierdie aspek betref: daar is naamlik 'n 

prestasie van 'n voorwerp wat nie met die gegewe skuldinhoud ooreenstem 

nie. 86 11 Lei stung an ErfUllungs Statt" bewerk vervulling, omdat die partye die 

skuldinhoud volgens die prestasie verander, terwyl 11 Lei stung 

erfUllungshalber 11 daarenteen 'n prestasie sonder vervulling van die skuld is, 

ook in die geval wanneer die prestasie direk tot latere vervulling kan lei. 

Die skuldeiser is nie verplig om 'n 11 Leistung erfUllungshalber" aan te neem 

nie. 87 In die besonder is die skuldeiser nie verplig om 'n tjek ter betaling te 

aanvaar nie, omdat 'n tjek nie wettige betaalmiddel is nie. Wanneer 'n tjek ter 

betaling aangebied word, word dit deur die skuldeiser as 'n 11 Leistung 

erfUllungshalber 11 aanvaar. 88 In ooreenstemming met die 11 Verwertungs- und 

Tilgungsabrede 11 tussen die partye, is die skuldeiser verplig om die tjek vir 

betaling aan te bied. Die grondliggende verbintenis gaan egter nie tot niet nie. 

Wanneer die tjek betaal word, word daarmee ook die skuld tussen die partye 

gedelg. 89 lndien die tjek egter gedishonoreer word, is die skuldenaar steeds 

op grond van die tjek aanspreeklik. Die skuldeiser kan egter ook verkies om 

die skuldenaar op grond van die grondliggende ooreenkoms aanspreeklik te 

hou. 

3.2.4.2 Die Nederlandse reg 

Daar word in die Nederlandse reg ook onderskei tussen novasie of 

85 Gernhuber 160. Kyk ook Staudinger 81 ev. 

86 Gernhuber 163. 

87 Gernhuber 166. 

88 Gernhuber 174; Baumbach-Hefermehl 483 - 484; Canaris Bankvertragsrecht par 769. 

89 Gernhuber 180; Medicus 119; Larenz Schuldrecht 250; Canaris Bankvertragsrecht par 
772. 
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skuldvernuwing, 90 en "inbetalinggeving". "lnbetalinggeving" stem ooreen met 

"Leistung an ErfOllungs Statt" soos geformuleer in art 364( 1) van die BGB. 

lngevolge artikel 6:45 van die NBW is "inbetalinggeving" die volgende: 

"Slechts met toestemming van de schuldeiser kan een schuldenaar zich van 
zijn verbintenis bevrijden door een andere prestatie dan de verschuldigde, al 
mocht zij van gelijke of zelfs hogere waarde zijn." 

Die skuldeiser hoef dus nie 'n ander prestasie as die verskuldigde prestasie 

aan te neem nie, al is die prestasie van gelyke of meer waarde. 91 lndien die 

skuldeiser egter die ander prestasie aanvaar, word daar aan die oorspronklike 

verbintenis voldoen. "lnbetalinggeving" verskil van novasie daarin dat daar 

nie 'n nuwe verbintenis tot stand kom nie, maar dat daar aan die 

oorspronklike verbintenis voldoen word deurdat . die skuldeiser 'n ander 

prestasie ter voldoening aanneem. 92 

Ten aansien van betaling by wyse van tjek bepaal artikel 6:46 van die NBW: 

"1 . Wanneer de schuldeiser een cheque, postcheque, overschrijvingsorder of een 
ander hem bij wijze van betaling aangeboden papier in ontvangst neemt, wordt 
vermoed dat dit geschiedt onder voorbehoud van goede afloop." 

'n Wyse van betaling anders as wettige betaalmiddel of girale betaling binne 

die konteks van artikel 6: 114 van die NBW, mag deur die skuldeiser geweier 

word. 93 Daar word dus 'n ooreenkoms (betalingsooreenkoms) tussen die 

90 Skuldvernuwing word nie spesifiek deur die NBW gereel nie. Art 6: 160( 1) van die 
N BW bepaal wel soos volg: 

"Een verbintenis gaat teniet door een overeenkomst van de schuldeiser met 
de schuldenaar, waarbij hij van zijn vorderingsrecht afstand doen" 

Skuldvernuwing is dus moontlik binne die kader van die artikel ingevolge waarvan 
afstand gedoen word van 'n vorderingsreg. Die term skuldvernuwing of novasie word 
steeds in die Nederlandse reg aangewend om 'n ooreenkoms aan te dui ingevolge 
waarvan een verbintenis tot niet gaan en 'n ander in die plek daarvan gestel word. 
Kyk Asser Verbintenisrecht par 613, 614, 620; Pitlo 392 ev. 

91 Nieuwenhuis, Stalker & Valk 455; Asser Verbintenisrecht par 224 en 625. 

92 Die oorspronklike verbintenis word dus nie in die geval van "inbetalinggeving" vervang 
nie. Kyk Asser Verbintenisrecht par 625; Bolt Nakoming art 45 aant 2. 

93 Kyk hfst 2; Asser Verbintenisrecht par 518; Nieuwenhuis, Stalker & Valk 456; Bolt 
Nakoming art 46, aant 1 en 2. 
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partye vereis dat betaling by wyse van tjek mag geskied. 94 lndien die 

skuldeiser dus wel sy toestemming verleen het dat by wyse van tjek betaal 

kan word, of indien die wyse van betaling tussen die partye gebruiklik is, mag 

die skuldeiser 'n tjek ter betaling nie weier nie. lndien 'n sk:uldeiser wel 'n tjek 

ter betaling aanneem, sal daar nie voldoening plaasvind alvorens die tjek 

betaal word nie. lndien die tjek nie betaal word nie, met ander woorde die 
11 goede afloop 11 vind nie plaas nie, is die skuldenaar steeds teenoor die 

skuldeiser uit hoofde van die onderliggende verbintenis aanspreeklik. Die 

oorspronklike verbintenis gaan dus nie tot niet wanneer 'n tjek ter betaling 

aangeneem word nie. Daarnaas tree egter 'n nuwe verbintenis, naamlik die 

betalingsooreenkoms, in. Omdat die oorspronklike verbintenis nie tot niet 

gaan nie, kan hierdie nie as 'n geval van "inbetalinggeving 11 beskou word nie. 

Dis ook nie skuldvernuwing nie, omdat die nuwe verbintenis nie in die plek 

van die ou verbintenis geskep word nie, maar daarnaas bestaan. 95 Die 

onderliggende skuld bly voortbestaan. Die skuldeiser kan nie sy eis uit die 

onderliggende verbintenis instel alvorens die tjek nie vir betaling aangebied 

is nie. 96 lndien die tjek betaal word, word daarmee ook aan die onderliggende 

verbintenis voldoen. lndien die tjek nie betaal word nie, kan die skuldeiser op 

grond van die onderliggende verbintenis die skuldenaar aanspreek. 97 

Die partye kan natuurlik bedoel dat afgifte van die tjek wel novasie of 
11 inbetalinggeving 11 is, in welke geval die onderliggende verbintenis reeds by 

aanvaarding van die tjek tot niet gaan. 

Gira le betaling is ook nie novasie of 11 inbetalinggeving" nie. 98 Girale beta ling 

word beskou as 'n normale wyse van voldoening van 'n geldskuld. lndien die 

verskuldigde bedrag dus op die skuldeise se rekening oorgedra word, lewer 

die skuldenaar nie 'n vervangende prestasie nie, maar word daar aan sy 

betalingsverpligting ingevolge die geldskuld voldoen. 

94 Rank Nakoming par 2731. 

95 Kyk Rank Nakoming par 2572(c), 2734. 

96 Die skuldeiser is verplig om eers die tjek vir betaling aan te bied voordat die 
skuldenaar ingevolge die onderliggende ooreenkoms aangespreek word. Kyk Rank 
Nakoming par 2733. 

97 Rank Nakoming par 2735 en 2736. 

98 Asser Verbintenisrecht par 516; Rank Nakoming par 2572(a) en (b). 
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Daar is ook nie novasie teenwoordig wanneer die skuldenaar 'n vorderingsreg 

teen die bank verkry nie. Die skuldenaar word dus nie van sy skuld gekwyt 

deurdat die vordering wat die skuldeiser teen horn het deur 'n vordering op 

die bank vervang word nie, maar wel omdat hy die skuldeiser in plaas van 

wettige betaalmiddel 'n vordering teen die bank gee. Daar word bowendien 

vir novasie 'n ooreenkoms vereis, terwyl girale betaling as sodanig sander 

toestemming of medewerking van die skuldeiser verrig word. Weliswaar is die 

skuldenaar slegs tot girale betaling bevoeg indien die skuldeiser uitdruklik of 

stilwyend met so 'n betalingswyse ingestem het, maar hierdie ooreenkoms 

dui nie op novasie nie. 

3.3 BETALING BY WYSE VAN ELEKTRONIESE FONDSOORDRAG 

lndien die partye ooreengekom (uitdruklik of stilswyend) dat betaling by wyse 

van elektroniese fondsoordrag gemaak kan word, vind voldoening plaas 

wanneer die vereiste oordrag na die skuldeiser se rekening gemaak is en die 

skuldeiser 'n onvoorwaardelike vorderingsreg teen die bank verkry. 99 

'n Fondsoordrag kan op een van twee wyses gedoen word, naamlik by wyse 

van 'n krediet- of 'n debietoordrag. 100 In die geval van 'n kredietoordrag gee 

die betaler of oordraggewer van die fondse sy bank opdrag om sy rekening 

te debiteer en om die rekening van 'n ander (die 

begunstigde/ontvanger/oordragnemer) by dieselfde bank te krediteer, of by 

'n ander bank te laat krediteer. In laasgenoemde geval stel die 

oordraggewende bank (moontlik met behulp van 'n tussengangerbank) die 

ontvangerbank in kennis van die krediet en die ontvangerbank krediteer die 

rekening van die begunstigde. Die fondse word dus van die rekening van die 

betaler "gestoot" na die rekening van die ontvanger. 101 So word 'n 

99 Kyk Gernhuber 206 - 207; Kumpel 202. Die tydstip van betaling word in hfst 17 
bespreek. 

100 Vgl UNCITRAL Electronic Funds Transfers A/CN 9/SER B/1 12; Goode Payment 
Obligations 101; Effros Electronic Fund Transfers 162; Effros A Banker's Primer 510; 
Arora Recent Developments 416. 

101 Tyree Banking Law 228; Crawford & Falcon bridge 1011. Geva International Funds 
Transfers 313 beskryf 'n kredietoordrag as 'n proses 11 

••• by which the destination 
bank comes to owe money to the beneficiary and the obligation of the originating 
bank to the originator is extinguished or reduced pro tanto. 11 Kyk ook Brindle & Cox 
Bank Payments 26 - 29. 
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kredietoordrag in die UNCITRAL Legal Guide on Electronic Funds Transfers 102 

omskryf as: 

11 A funds transfer where the account of the orginating bank or its customer is to be 
debited and the account of the destination bank or its customer is to be credited. 11 103 

Die tweede wyse waarop 'n fondsoordrag gemaak kan word, is dat die 

ontvanger van die fondse sy bank opdrag gee om sy rekening te krediteer en 

om die betaler/oordraggewer van die fondse se rekening te debiteer of by 'n 

ander bank te laat debiteer. Hierdie prosedure staan bekend as 'n 

depietoordrag en is byvoorbeeld die prosedure wat gevolg word wanneer 'n 

tjek of 'n wissel ingevorder word. 104 Die fondse word dus uit die rekening van 

die beta I er 11 getrek 11 na die rekening van die ontvanger. 'n Debietoordrag word 

in UNCITRAL Legal Guide on Electronic Funds Transfers beskryf as: 105 

11 A funds transfer where the account of the originating bank or its customer is to be 
credited and the account of the destination bank or its customer is to be debited." 

Dit het duidelik geblyk dat die fundamentele verskille tussen debietoordragte 

en kredietoordragte van sodanige aard was dat dit nie deur dieselfde regsreels 

beheers kan word nie. 106 In die geval van 'n kredietoordrag beweeg die 

betalingsopdrag en die fondse in dieselfde rigting, naamlik van die 

betaler/oordraggewer se bank na die ontvanger/begunstigde se bank. In die 

geval van 'n debietoordrag beweeg die betalingsopdrag van die ontvanger se 

bank na die betaler se bank terwyl die fondse van die betaler se bank na die 

ontvanger se bank beweeg. Daar is ook algemene konsensus dat die regsreels 

102 A/CN 9/SER B/1. 

103 Op 7. 

104 Vgl ook Visser Regsbetrekkinge 14 ev oor die onderskeid tussen debiet- en 
kredietoordragte; Tyree Banking Law 228 - 229; Crawford & Falcon bridge 1011 ; 
Ogilvie Canadian Banking Law 762; Goode Payment Obligations 101 - 102; Effros 
Electronic Fund Transfers 162;Geva International Funds Transfers 112 - 113; Effros 
A Banker's Primer 510. 

105 Op 7. 

106 Bergsten International Credit Transfers 34 - 35. In Amerika is die "New Payments 
Code" juis laat vaar omdat daar ingesien is dat debiet- en kredietoordragte nie deur 
dieselfde reels beheer kan word nie. Vgl Bergsten International Credit Transfers 42. 
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in verband met kredietoordragte nie behoorlik ontwikkel is nie en dat die 

regsposisie in verband daarmee beslis nog nie vasstaan nie. 107 

As 'n reel word elektroniese fondsoordragte egter by wyse van 

kredietoordragte gedoen. Daarom word alle bespreking in verband met 

elektroniese fondsoordragte as betalingsmetode tot kredietoordragte beperk. 

Alhoewel elektroniese fondsoordrag as betalingsmetode verskil van die tjek 

as betalingsmetode, word daar aan die hand gedoen dat die regsverhoudinge 

wat tot stand kom nie noodwendig verskil nie. 108 Wanneer elektroniese 

fondsoordrag aangewend word om betaling te bewerkstellig, word die 

onderliggende skuld daardeur gedelg. 109 Aan die hand van die Nederlandse 

konstruksie, 110 word daar geargumenteer dat indien die partye ooreengekom 

het op die wyse van betaling, daar nie 'n animus novandi is wanneer die 

skuldenaar die opdrag aan die bank gee om te betaal nie. Daar is dus nie 

novasie van 'n ou skuld nie, maar vervulling. 

Daar kan moontlik geargumenteer word dat die elektroniese fondsoordrag 'n 

datio in solutionem ("Leistung an ErfUllungs Statt") is, omdat die skuldeiser 

nie wettige betaalmiddel verkry nie, maar slegs 'n vorderingsreg teen die 

bank. Wanneer die skuldenaar aanbied om by wyse van elektroniese 

fondsoordrag te betaal, bied hy iets anders ter voldoening aan as dit wat 

ingevolge die verbintenis verskuldig is, naamlik wettige betaalmiddel. lndien 

die skuldeiser hierdie ander prestasie wat aangebied word as voldoening 

aanvaar (datio in solutum), word die skuldenaar bevry en vind daar 

voldoening plaas. 

Alhoewel daar toegegee moet word dat elektroniese fondsoordrag as 

betalingsmetode nie wettige betaalmiddel is nie, en dat die partye moet 

ooreenstem alvorens hierdie betalingsmeode aangewend kan word, word 

107 Geva International Funds Transfers 114; Effros A Banker's Primer 511; Geva The 
Evolving Law 1 88. 

108 Kyk Malan par 202. Die regsverhoudinge tussen die partye word infra in hfst 4 
bespreek. 

109 Kyk hfst 17 oor die tydstip van betaling. 

110 Kyk 3.2.4.2 supra. 
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nietemin aan die hand gedoen dat 'n elektroniese fondsoordrag nie datio in 
solutionem is nie, maar vervulling beoog, selfs al verkry die skuldeiser nie die 

geld nie, maar slegs 'n onvoorwaardelike vorderingsreg teen sy bank. 111 

Deurslaggewend is die bedoeling van die partye. Wanneer ooreengekom word 

op die wyse van betaling, bedoel die partye gewoon om vervulling te 

bewerkstellig en beskou dus nie die elektroniese fondsoordrag as 'n "ander 

prestasie" as dit wat ingevolge die verbintenis verskuldig is nie. 

Natuurlik word elektroniese fondsoordrag en geld of wettige betaalmiddel op 

hierdie wyse gelykwaardig geag, omdat hierdie beskouing elektroniese 

fondsoordrag as voldoening van die betalingsverpligting beskou. Daar moet 

egter in gedagte gehou word dat elektroniese fondsoordrag nie wettige 

betaalmiddel as prestasie vervang nie, omdat dit net soos wettige 

betaalmiddel bloot 'n modus ter voldoening van 'n geldskuld is. 

Die ooreenkoms dat betaling by wyse van elektroniese fondsoordrag gedoen 

kan word is ook voorwaardelik. lndien die oordrag nie effektief is nie, sal die 

skuldenaar steeds ingevolge die onderliggende ooreenkoms teenoor die 

skuldeiser aanspreeklik wees. 

111 Kyk ook Malan par 202. 
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HOOFSTUK 4 

VERSKILLENDE SOORTE ELEKTRONIESE FONDSOORDRAGSTELSELS 

4. 1 INLEIDING 

Elektroniese fondsoordragstelsels kan in die bree verdeel word in 

klient-geaktiveerde stelsels aan die een kant, en aan die ander kant, 

fondsoordragstelsels wat deur die banke aangewend word om elektroniese 

fondsoordragte tussen banke te bewerkstellig en om finansiele boodskappe 

te versend. 

4.2 KLIENT-GEAKTIVEERDE ELEKTRONIESE FONDSOORDRAGSTELSELS 

Daar word in hierdie proefskrif gekonsentreer op en onderskei tussen drie 

soorte elektroniese fondsoordragstelsels wat deur kliente geaktiveer word. 

Die eerste stelsel is die OTM (outomatiese tellermasjien), wat beskryf kan 

word as 'n elektroniese kluis wat die gebruiker in staat .stel om geld te trek 

of te deponeer of om ander bankdienste te verkry. 1 

Die tweede stelsel wat onderskei word, is die sogenaamde 

EFTPOS-transaksie. Die verbruiker gebruik 'n terminaal wat aan die handelaar 

se kasregister gekoppel is en betaal dan elektronies vir goedere wat by die 

handelaar gekoop is. Die ooreengekome bedrag van die transaksie word 

elektronies vanaf die klient se rekening, na die rekening van die handelaar 

versend. 2 Die klient se rekening word dus gedebiteer en die handelaar se 

rekening met die bedrag van die transaksie gekrediteer. 

Die laaste en derde stelsel wat onderskei word, is die van tuisbankdienste. 

Die klient van 'n bank is in staat om geld tussen rekenings oor te dra of sy 

saldo na te gaan, deur middel van die gebruik van 'n terminaal by die huis of 

bloot deur gebruik te maak van 'n telefoonverbinding tussen horn en die 

bank. 3 

1 Kyk hfst 6 oor OTM'e. Kyk ook Schutte & Stuurman 1. 

2 Kyk hfst 7 oor EFTPOS. 

3 Kyk hfst 8 oor tuisbankdienste. 
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Al hierdie stelsels het in gemeen dat daar met die bank gekommunikeer moet 

word. Kommunikasie met die bank kan gekoppel ("on-line") of ongekoppel 

("off-line") wees. Ander faktore wat die stelsels in gemeen het, is die gebruik 

van 'n PIN (persoonlike identiteitsnommer)4 en die gebruik van 'n plastiekkaart 

(behalwe in die geval van tuisbankdienste). 

4.3 ELEKTRONIESE BANKOORDRAGSTELSELS 

Elektroniese bankoordragstelsels kan gebruik word om slegs finansiele 

boodskappe te versend. 'n Voorbeeld hiervan is SWIFT. Aan die ander kant 

word verrekeningshuise ook dikwels gebruik nie net om elektroniese 

fondsoordragte tussen banke te bewerkstellig nie, maar ook om verrekening 

tussen hulle te laat plaasvind. 5 Enkele van die belangrikste elektroniese 

bankoordragstelsels word vervolgens kortliks beskryf. 

4.3.1 SWIFT 

SWIFT ("Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications") is 

in 1973 deur 'n groep Europese en Noord-Amerikaanse banke as 'n 

nie-winsgewende ko6peratiewe maatskappy met sy hoofkantoor in Belgie, 

gestig. 6 Die doel van die maatskappy is om voorsiening te maak -

" ... for the collective benefit of the members of the Company, the study, creation, 
utilisation and operation of the means necessary for the telecommunication, 
transmission and routing of private, confidential and proprietary international financial 
messages". 7 

4 Vgl hfst 9 oor die handtekening in elektroniese betalingsverkeer. 

5 Klaringshuise word in hfst 5 bespreek asook die werking van die ACS as 'n voorbeeld 
van 'n klaringshuis in Suid-Afrika. 

6 Rowe Payments 14; Goode Electronic Banking 12 - 13; Ogilvie Canadian Banking Law 
771 - 773; Reed Electronic Finance Law 5 - 8; Ellinger & Lomnicka 439 - 441; Baker 
& Brandel par 11.04, 19.05; Geva International Funds Transfers 116; Byler & Baker 
460; Ambrosia 311; Effros A Banker's Primer 518; Lingl Risk Allocation 622 - 623; 
Felsenfeld Legal Aspects 99; Etzkorn The SWIFT Rules 422; Brindle & Cox Bank 
Payments 64 ev; Van Esch & Berkvens 64 ev; Paget 2776 ev. 

7 Art 3 van SWIFT se statute. Kyk Petre 16 vn8; Lingl Risk Allocation 623 vn4; 
Felsenfeld Legal Aspects 100. 



86 

Daar is reeds meer as 3,900 banke wat met SWIFT verbind is en dit word in 

meer as 100 lande bedryf. Suid-Afrikaanse banke het amptelik op 6 

September 1982 van SWIFT lede geword. 8 SWIFT verbind banke wat lede is 

met 'n eksklusiewe, goedkoop, doeltreffende en vinnige 

kommunikasienetwerk 24 uur per dag, sewe dae 'n week. Meer as 2 miljoen 

boodskappe word per dag deur middel van die SWIFT-netwerk versend. 9 

SWIFT is 'n "message-switching and payment-transfer system" 10 en 

bewerkstellig of verreken dus nie self elektroniese fondsoordragte nie, maar 

versend boodskappe of opdragte na korrespondentbanke om transaksies of 

oordragte te bewerkstellig. 11 Verrekening vind dus nie by SWIFT plaas nie en 

SWIFT kan dus nie as 'n soort klaringshuis beskou word nie. Verrekening en 

vereffening word bewerkstellig deur die oor en weer aanpassing van 

bankbalanse van die banke se rekenings by mekaar - bekend as nostro- en 

vostro-rekenings. 12 SWIFT is dus in wese 'n kommunikasienetwerk tussen 

lede en kan as die elektroniese alternatief vir die teleks, kabelgramme en 

posinstruksies beskou word. 13 

Een van die belangrikste voordele van SWIFT is die spoed waarmee 

boodskappe gestuur kan word. 14 Die boodskappe word feitlik op die oomblik 

waarop dit versend word, ontvang. 'n Ander groot voordeel is dat dit 

goedkoop is - elke basiese boodskapeenheid kos 8Fr18, onafgesien van die 

bestemming daarvan. 15 SWIFT is verder wereldwyd, 24 uur van elke dag, 

8 Hogg 485. 

9 Paget 276. 

1 O Vergari & Shue 526. Kyk ook Baker & Brandel 11-12; Brindle & Cox Bank Payments 
65; Paget 276. 

11 Revell 39; Ogilvie Canadian Banking Law 772; Effros Electronic Fund Transfers 167; 
Geva International Funds Transfers 116; Drexler 276; Ambrosia 313; Effros A 
Banker's Primer 518. Kyk Byler & Baker 459 en Ling I Risk Allocation 624 vn 14 vir 
voorbeelde van die soort boodskappe wat versend word. 

12 Frazer 102; Etzkorn The SWIFT Rules 426. Vgl oak hfst 1 7. 

13 Felsenfeld Legal Aspects 99. 

14 Kyk Brindle & Cox Bank Payments 66; Paget 277. 

15 Hogg 485; Rowe Payments 15; Geva International Funds Transfers 119. 
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beskikbaar. Taal is geen struikelblok nie, aangesien alle boodskappe in 'n 

gestandardiseerde formaat versend word. Soos blyk uit die bespreking 

hieronder, word daar oak op sekuriteit, veiligheid en betroubaarheid 'n groat 

premie geplaas. 16 

4.3. 1. 1 Netwerk-sekuriteit 

SWIFT word ooreenkomstig sy eie reels bedryf en alle lidbanke is daaraan 

gebonde. 17 Lidbanke verkry deur middel van rekenaarterminale toegang tot 

SWIFT. 18 Kliente het dus deur middel van hulle banke oak toegang tot SWIFT. 

Wanneer die klient sy bank opdrag gee om fondse oar te dra, stuur die bank 

hierdie boodskap met behulp van sy rekenaarterminaal via die telefoonlyne na 

die streekskonsentreerder19 van SWIFT in die betrokke land. Die inligting word 

in die lidbank se eie formaat en taal voorsien. Die SWIFT-transmissie bevat 

'n volgnommer ("input sequence number"), die oordraggewende en die 

ontvangerbank se kodenommers, die naam en adres van die begunstigde, die 

bedrag van die oordrag, die datum waarop die ontvangerbank die bedrag 

ontvang en die datum van betaling aan die begunstigde. 20 

Die streekskonsentreerder enkodeer die boodskap en het aanvanklik die 

boodskap deur die SWIFT-netwerk na drie bedryfsentrums in Belgie, 

Nederland of Amerika gestuur. 21 Die nuwe SWIFT-II stelsel gebruik egter net 

twee bedryfsentrums in Nederland en in Amerika. 22 Die bedryfsentrum erken 

ontvangs daarvan, verifieer die geenkodeerde sekuriteitsyfers en stuur die 

16 Byler & Baker 461; Ambrosia 313; Etzkorn The SWIFT Rules 424 -425. 

17 Die reels is vervat in die "SWIFT User Handbook." Kyk Ogilvie Canadian Banking Law 
772; Brindle & Cox Bank Payments 66; Paget 277. 

18 Geva International Funds Transfers 117. Vgl Van Esch & Berkvens 66 - 67 vir die 
beveiligingsprosedures wat by elke SWIFT-transmissie gevolg word. 

19 Daar word na hierdie streekskonsentreerders verwys as "SWIFT access points 
(SAP's)". Elke land het sy eie "SAP". 

20 Lingl Risk Allocation 625 vn18. 

21 Ogilvie Canadian Banking Law 772. Vgl oak Geva International Funds Transfers 117 
- 118; Etzkorn The SWIFT Rules 423. 

22 Ellinger & Lomnicka 440; Paget 276. Hierdie stelsel het in 1990 in werking getree. 
Daar word na die bedryfsentrums as "slice processors" verwys. 



88 

boodskap dan na die streekskonsentreeder in die ontvangerland. By daardie 

streekskonsentreerder word die boodskap gedekodeer en na die 

ontvangerbank versend. Wanneer die boodskap ontvang word deur die bank 

aan wie dit versend was, word dit weer in daardie bank se taal en formaat 

vertaal. 

SWIFT enkodeer alle boodskappe wat deur die stelsel gaan. 23 Elke deelnemer 

het 'n unieke bilaterale sleutel vir toegang en waarmerking van boodskappe. 

Die organisasie beveel by sy lede aan dat hierdie sleutelsyfers gereeld 

verander moet word. SWIFT se aanspreeklikheid en sekuriteitsmaatreels is net 

van krag wanneer die boodskap tussen streekskonsentreerders en dus in die 

SWIFT-stelsel is. 24 

4. 3. 1. 2 Risiko van aanspreeklikheid 

'n Boodskap kan vertraag word, wegraak, of andersins verkeerd hanteer 

word. SWIFT se aanspreeklikheid as die stelselbediener teenoor gebruikers 

word in die kontraktuele reelings vervat in die gebruikershandboek, 

uiteengesit. 25 

Die organisasie aanvaar aanspreeklikheid vir renteverliese wat ontstaan as 

gevolg van betalings wat laat gemaak word en wat deur die stelsel 

veroorsaak is. Alhoewel daar geen beperkinge op enige individuele eise 

geplaas word nie, word SWIFT se jaarlikse totale aanspreeklikheid vir 

renteverlies tot BFr 50 miljoen beperk. lndien die jaarlikse eise die bedrag 

oorskry, word vergoeding op 'n pro rata basis betaal. Eise vir renteverlies 

moet BFr 30,000 oorskry. Die gebruikershandboek maak ook daarvoor 

voorsiening dat 'n bank beboet mag word as 'n ongeldige eis voorgele word. 

SWIFT is ook aanspreeklik as daar nalatiglik versuim word om dienste te 

verskaf wat in die gebruikershandboek uiteengesit word, of om die 

23 Rowe Payments 16; Geva International Funds Transfers 117, 119; Felsenfeld Legal 
Aspects 101 - 102. 

24 Reed Electronic Finance Law 7. 

25 Rowe Payments 16 -17. Kyk ook Van Esch & Berkvens 67 ev; Felsenfeld Legal 
Aspects 100 - 101; Paget 277 - 278. 
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gestipuleerde sekuriteitsprosedures te handhaaf as direkte gevolg waarvan 'n 

lid of gebruiker ska de ly, of aanspreeklikheid teenoor 'n ander party opdoen. 

SWIFT aanvaar verder aanspreeklikheid vir verliese veroorsaak deur bedrog 

gepleeg deur personeel wat direk of indirek deur SWIFT in diens geneem is. 

SWIFT beperk sy aanspreeklikheid in hierdie gevalle tot BFr 3 biljoen vir enige 

verlies of reeks verliese wat uit dieselfde gebeurtenis ontstaan en die lidbank 

dra die eerste BFr 2 miljoen kapitaalverliese self. SWIFT aanvaar nie 

aanspreeklikheid vir gevolgskade nie. 26 SWIFT se aanspreeklikheid in enige 

jaar vir direkte skade veroorsaak deur bedrieglike of oneerlike optrede deur 

SWIFT werknemers, sowel as vir direkte skade of verlies veroorsaak deur 

foute, versuim of bedrog word in totaal tot BFr 6 biljoen beperk. Wanneer 

SWIFT se jaarlikse maksimum aanspreeklikheid oorskry word, word 

vergoeding soos volg bereken: " .. the annual maximum indemnity available is 

apportioned among the claimants on the basis of the principal amount of 

messages involved during the year. "27 

Die reels dek ook sekere gevalle waar ska de as gevolg van foute deur 'n 

deelnemende bank ontstaan. SWIFT sal nie aanspreeklik wees vir skade wat 

ontstaan as gevolg van ongemagtigde boodskappe nie, die nalatigheid van die 

gebruiker, 'n gebrek aan samewerking tussen gebruikers en 'n gebruiker se 

versuim om die korrekte prosedures te volg nie. Die oordraggewende bank is 

gevolglik aanspreeklik vir renteverliese wat ontstaan as gevolg van 

vertragings waar die boodskap in 'n verkeerde formaat ingesleutel is of na 'n 

adres gestuur word wat nie in die SWIFT-gids verskyn nie; indien SWIFT 

nalaat om die transmissie van 'n boodskap te erken; indien die boodskap wel 

erken word maar op SWIFT se onafgelewerde boodskapverslag verskyn; 

indien SWIFT nie reageer op 'n dringende boodskap nie; indien die 

oordraggewende bank nie onmiddellik reageer op 'n kennisgewing van SWIFT 

dat 'n bank gefouteer het of dat 'n streeksprosesseerder of ander 

bedryfsentrum nie funksioneer nie. 28 

26 Kyk oak Van Esch & Berkvens 72 - 73; Effros A Banker's Primer 519; Brindle & Cox 
Bank Payments 68 - 69. 

27 Hfst 5 par 24.4.3 van die gebruikershandboek. Kyk oak Brindle & Cox Bank Payments 
69. 

28 Kyk oak Baker & Brandel par 19.05; Van Esch & Berkvens 70; Ambrosia 321; Brindle 
& Cox Bank Payments 66, 69. 
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Die ontvangerbank is aanspreeklik vir renteverliese veroorsaak indien nagelaat 

is om die instruksies ten opsigte van die betalingsdatum in 'n boodskap uit 

te voer, om onmiddellik te reageer op stelselboodskappe, om inkomende 

boodskappe ooreenkomstig volgnommers te rekonsilieer, of om SWIFT se 

terminaalkonneksie-beleid te volg. Die ontvangerbank is ook aanspreeklik 

indien normale bankprosedures nie gevolg is nie. Die ontvangerbank is verplig 

om boodskappe wat nie aan SWIFT-standaarde voldoen nie, of wat adresse 

bevat wat nie in SWIFT se gids voorkom nie, te bevraagteken. 29 

Hierdie reels dek alleenlik die verhoudings tussen SWIFT en sy lede en ander 

gebruikers. 30 Die reels is dus op kontraktuele ooreenkoms gebaseer en sal nie 

van toepassing wees in gevalle waar ska de deur 'n klient, namens wie 'n 

bank 'n boodskap gestuur of ontvang het nie, gely is nie. Die klient sal horn~ 

normaalweg vir vergoeding na die bank wend, en die bank sal op sy beurt 

weer probeer om die fondse van SWIFT of van 'n deelnemende bank te 

verhaal wat die verlies veroorsaak het. In beginsel sal 'n klient slegs ska de 

van SWIFT kan verhaal as die skade deur 'n onregmatige handeling of 

versuim aan die kant van SWIFT veroorsaak is. 31 Die 

aanspreeklikheidsbeperkinge wat in die reels uiteengesit word, is nie in so 'n 

geval van toepassing nie, en sal ook nie van toepassing wees in die geval van 

'n klient se eis teensy bank nie. Dit kan dus gebeur dat 'n bank aanspreeklik 

sal wees teenoor sy klient vir 'n groter bedrag as wat van SWIFT verhaal kan 

word. 32 

In die gebruikershandboek bepaal paragraaf 24.1 van hoofstuk 5 die volgende 

in verband met SWIFT se aanspreeklikheidsbeperkinge: 33 

" ( 1) SWIFT shall not be responsible for any loss or damage caused by: 
(a) the failure to carry out, or by the delay of messages resulting from 
technical errors, unless otherwise provided in the User Handboek, or 
(b) force majeure, including acts of authorities including PTT authorities, strike 
or industrial dispute, political disturbance, catastrophes in nature, fire, war, 

29 Van Esch & Berkvens 70; Ambrosia 321 - 322. 

30 Rowe Payments 1 7. 

31 Ibid. 

32 Rowe Payments 17 - 18. 

33 Kyk oak Brindle & Cox Bank Payments 67 - 68. 
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epidemics and other circumstances which prevent SWIFT against its will from 
carrying out its activities. 

(2) Moreover, SWIFT shall not be responsible for any loss or damage caused by 
unauthorised transmission orders, unless the prejudiced party proves that it was 
unreasonable for SWIFT to assume that those orders were valid. 
(3) SWIFT shall be entitled to make use of any reputable third party with regard to the 
transmission of messages, at the risk of the ordering user. That is, SWIFT is not 
vicariously liable for the wrongs of reputable subcontractors. "34 

4.3.2 Engeland 

4.3.2.1 BAGS 

BACS ("Bankers' Automated Clearing Services Ltd") is 'n maatskappy wat 

deur Londonse en Skotse verrekeningsbanke gestig is om 'n outomatiese 

klaringstelsel vir elektroniese fondsoordragte (kredietoordragte en direkte 

debietoordragte) daar te stel. 35 BACS word hoofsaaklik deur maatskappye vir 

die betaling van salarisse en lone en deur versekeringsmaatskappye vir die 

invordering van premiss, gebruik. 36 Betalingsopdragte kan op magnetiese 

band, kasset, disket en deur direkte telekommunikasie-verbinding gegee 

word. 37 

Die klient lewer die besonderhede van die transaksie by BACS in op die laaste 

voor 21 :00 van die tweede dag voordat die transaksie uitgevoer meet word. 38 

Data kan egter tot 30 dae voor die tyd gestuur word en sal deur BACS vir 

prosessering gestoor word ten einde te verseker dat die betalingsopdrag op 

34 Dit blyk nie duidelik uit die reels wie bepaal welke subkontrakteurs "reputable" is of 
nie. 

35 Arora Electronic Banking 3, 37. Vgl ook Kirkman Systems 73 ev; Ogilvie Canadian 
Banking Law 775; Reed Electronic Finance Law 3 - 4; Ellinger & Lomnicka 432 - 434; 
Vroegop The Time of Payment 77 - 78; Arora Automated Money Transfers 269; 
Brindle & Cox Bank Payments 50; Paget 267 ev. 

36 BACS word dus hoofsaaklik aangewend vir hoe volume oordragte met laer waardes. 
Kyk Goode Electronic Banking 31; Arora Electronic Banking 3 - 4, 39; Reed Electronic 
Finance Law 3; Brindle & Cox Bank Payments 50; Paget 267. 

37 Die telekomunikasie-verbinding van BACS word BACSTEL genoem. Vgl Reed 
Electronic Finance Law 3; Arora Electronic Banking 40; Paget 268. 

38 Arora Electronic Banking 40; Paget 268. 
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die genomineerde datum uitgevoer word. 39 SACS werk met 'n 

drie-dag-siklus.40 Al die data wat ontvang is, word teen 21 :00 elke dag (dag 

1) geprosesseer en as debiet- en kredietopdragte vir elke bank opgestel. 

Hierdie prosessering is die volgende dag (dag 2) teen 6:00 voltooi en die 

geprosesseerde data word dan aan die banke gestuur, wat op hulle beurt dit 

weer verwerk. 41 Verrekening vind op die derde dag van die verwerkingsiklus 

plaas en vereffening vind by die Reserwebank plaas deurdat die rekenings van 

die onderskeie banke na gelang van die geval gekrediteer of gedebiteer 

word. 42 

4.3.2.2 CHAPS 

CHAPS ("The Clearing House Automated Payment System") in Londen is ook 

'n voorbeeld van 'n elektroniese verrekeningshuis. Die CHAPS-stelsel is 

landswyd beskikbaar en word vir die elektroniese versending van 

sterlingbetalings tussen banke aangewend.43 CHAPS word deur 'n aantal 

verrekeningsbanke ("settlement banks") bedryf wat direk met mekaar via 'n 

telekommunikasienetwerk, genaamd die "British Telecom' s Packet Switching 

Service", kommunikeer. 44 Toegang tot die stelsel word met sogenaamde 

"CHAPS Gateways" (deurgange) verkry. Die deurgange vorm die verbinding 

tussen die bank se interne rekenaarstelsels en die 

39 Reed Electronic Finance Law 3; Paget 268. 

40 Goode Payment Obligations 105; vgl ook Goode Electronic Banking 8 - 9; Arora 
Electronic Banking 40; Ellinger The Giro System 188; Brindle & Cox Bank Payments 
51; Paget 268. 

41 Reed Electronic Finance Law 3; Paget 268. 

42 Rowe Payments 1 O; Brindle & Cox Bank Payments 52; Paget 268. 

43 Rowe Payments 1 O; Vgl ook Goode Electronic Banking 9 - 10, 31 - 32; Arora 
Electronic Banking 4, 42; Kirkman Systems 80 ev; Hockaday 337; Ogilvie Canadian 
Banking Law 775 - 776; Reed Electronic Finance Law 4- 5; Ellinger & Lomnicka 434 
- 435; Geva International Funds Transfers 135 - 137; Ellinger The Giro System 189 
ev; Geva CHAPS 477 ev; Arora Automated Money Transfers 259; Brindle & Cox 
Bank Payments 56 ev; Paget 269 ev. 

44 Ander finansiele instellings kan ook deelneem aan die CHAPS-stelsel, mits hulle deur 
een van die verrekeningsbanke geborg word. Vereffening tussen so 'n finansiele 
instelling en 'n verrekeningsbank vind deur middel van 'n korrespondentverhouding 
plaas. Kyk Reed Electronic Finance Law 4; Geva CHAPS 482. 
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telekommunikasienetwerk. 45 

Die deelnemende banke is onderhewing aan reels vervat in "The Banker's 

Clearing House CHAPS Rules" .46 Hierdie reels het ten doel om die uitruil, 

verrekening en vereffening van betalingsopdragte tussen die lede te reel. 

lndien daar 'n dispuut tussen die lede ontstaan, word so 'n dispuut na die 

"Chief Inspector" van die verrekeningshuis verwys. lndien sy bevinding nie 

vir een van die lede aanvaarbaar is nie, word die aangeleentheid na die 

"CHAPS & Town Clearing Board" verwys. 'n Beslissing van die liggaam is dan 

finaal. 

CHAPS is aanvanklik as 'n verrekeningstelsel bedryf ingevolge waarvan alle 

betalings aan die einde van elke dag vereffen is. 47 Die betalingsopdragte is op 

dieselfde dag waarop dit ontvang is, verreken en aan die einde daarvan 

vereffen. Op 22 April 1996 het CHAPS egter na 'n sogenaamde "real time 

gross settlement system" (RTGS) oorgeskakel ingevolge waarvan alle 

betalings onmiddellik by die Reserwebank (die Bank van Engeland) vereffen 

word deurdat die betrokke lede se rekenings, sodra die betalingsopdrag 

ontvang word, onderskeidelik gedebiteer en gekrediteer word. 48 lngevolge 

hierdie stelsel word elke CHAPS betalingsopdrag by die Reserwebank 

vereffen, voordat dit aan die ontvangerbank versend word. Die sagteware van 

die stelsel maak dus voorsiening daarvoor dat elke versoek om te vereffen, 

afgelei van 'n betalingsopdrag, eers na die Bank van Engeland {die 

Reserwebank) gestuur word. lndien daar voldoende fondse in die 

oordraggewende bank se rekening is, sal die Bank van Engeland die 

transaksie vereffen deur die oordraggewende bank se rekening te debiteer en 

die ontvangerbank se rekening vir dieselfde bed rag te krediteer. 'n 

Bevestigingsboodskap word dan aan die oordraggewende bank gestuur. 

45 Reed Electronic Finance Law 4; Geva CHAPS 483; Brindle & Cox Bank Payments 58; 
Paget 270. 

46 Geva CHAPS 484; Brindle & Cox Bank Payments 57; Paget 269. 

4 7 Daar word daarna verwys as 'n "same day net settlement system". 

48 Brindle & Cox Bank Payments 58 ev; Paget 270 ev. Die verandering in stelsels is 
teweeggebring deur die risiko dat die oordraggewende bank insolvent kon raak 
voordat vereffening voltooi is en dat die ontvangerbank gevolglik nooit die fondse sou 
ontvang nie. Kyk hfst 5 oar die moontlikheid dat die ACB oak van 'n soortgelyke 
stelsel gebruik gaan maak. 
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Wanneer die oordraggewende bank die bevestiging ontvang, word die 

betalingsopdrag onmiddellik aan die ontvangerbank versend. Die ontvanger 

bank stuur 'n sogenaamde "Logical Acknowledgement"-boodskap (LAK) aan 

die oordraggewende bank. Die ontvangerbank het die versekering dat 

wanneer die betalingsboodskap ontvang word, die relevante fondse reeds 

teensy rekening gekrediteer is. 49 lndien die Bank van Engeland vir die een of 

ander rede nie onmiddellik kan vereffen nie, het CHAPS en die Bank van 

Engeland die bevoegdheid om weer terug te keer na netto verrekening en aan 

die einde van die dag te vereffen. 

4.3.3 Die Verenigde State van Amerika 

4. 3. 3. 1 Fed Wire 

FedWire ( 11 Federal Reserve Wire Network") is 'n landswye nasionale 

telekommunikasienetwerk wat deur die Federale Reserwestelsel in 

Washington bedryf word en wat die Federale Reserwebanke, hulle kantore en 

banke verbind. 50 Elke deelnemende bank het 'n rekening by een van die 

twaalf Federale Reserwebanke in Amerika en is ook in direkte 

kommunikasieverbinding met die betrokke Federale Reserwebank. Die soort 

boodskappe wat deur die stelsel hanteer word om oordragte te bewerkstellig, 

word s6 deur Baker & Brandel saamgevat: 51 

" ... ( 1) transfers of account balances, which are almost exclusively in large dollar 
amounts, between financial institutions maintaining accounts with the Federal 
Reserve; (2) transfers of US government and federal agency securities; and (3) certain 
payments-related information. n 

Alie transaksies of fondsoordragte is kredietoordragte ( 11 wire transfers") en 

49 Ten einde 'n opeenhoping van betalingsopdragte te verhoed word multilaterale 
skuldvergelyking tussen deelnemende banke toegelaat. Kyk Brindle & Cox Bank 
Payments 63 - 64; Paget 271 - 272. Kyk hfst 5 oar die gebruik van multilaterale 
skuldvergelyking as metode van vereffening. 

50 Rowe Payments 11; Beehler 317 - 318; Ogilvie Canadian Banking Law 77 4; Baker & 
Brandel par 11.02; Effros Electronic Fund Transfers 164; Geva International Funds 
Transfers 139 -141; Drexler 279; Effros A Banker's Primer 514; Geva FedWire 412 
ev. 

51 Par 11.02(1) p 11-6. Kyk oak Effros A Banker's Primer 514. 
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word, sodra dit ge"inisieer word, onmiddellik teen die rekening van die betaler 

gedebiteer. 52 FedWire bewerkstellig die meeste van die fondsoordragte 

landswyd, deur die debitering en kreditering van die reserwerekenings van die 

onderskeie finansiele instellings by die Federale Reserwebank. Alie 

deelnemende banke het dus reserwebankrekenings en het direkte verbinding 

met die onderskeie reserwebanke. Die twaalf regionale Federale 

Reserwebanke is ook direk gekoppel vir die implementering en monitor van 

die oordrag van fondse van die oordraggewende banke se reserwerekenings 

na die ontvangerbanke se reserwerekenings. Elke FedWire-betaling word deur 

die Fed era le Reserwebank 11 gewaarborg 11
• 
53 

Die oordragte wat deur middel van FedWire bewerkstellig word, is 

onderhewig aan die regulasies vervat in onderafdeling B van 11 Regulation J 11
• 
54 

Die regulasie is van toepassing op al die reserwebanke en ook op alle 

oordraggewende en ontvangerbanke wat van FedWire se fasiliteite gebruik 

maak. 55 

Die oordraggewende bank is verplig om 'n batige saldo in sy rekening by die 

Reserwebank te hou, ten einde oordragte te bewerkstellig. 56 Die 

ontvangerbank is aan sy kant weer verplig om die rekening van die 

begunstigde onmiddellik te krediteer sodra die boodskap ontvang word. 57 

Betaling is finaal wanneer die oordrag 11 is sent, or advice of credit for such 

item is sent or telephoned to the transferee [die ontvangerbank] 11
• 
58 

52 Kyk Geva FedWire 423 ev vir 'n beskrywing van die stappe wat gevolg word wanneer 
'n fondsoordrag uitgevoer word. Vgl oak Felsenfeld Legal Aspects 78 - 79. 

53 Volgens Felsenfeld Legal Aspects 81 is dit nie 'n "waarborg" in die ware sin van die 
woord nie. Die Federale Reserwebank debiteer en krediteer bloat die onderskeie 
rekenings ten tye van die boodskap. Die betaling word dus nie gewaarborg nie - die 
fondse word wel oorgedra. 

54 42 Fed Reg 31, 373 (1977), 12 CFR 210. Kyk oak Baker & Brandel par 19.03(1); 
Effros A Banker's Primer 515; Geva FedWire 413; Felsenfeld Legal Aspects 79 ev. 

55 Effros Electronic Fund Transfers 165; Geva FedWire 415. 

56 12CFR210.31 (1985). 

57 12 CFR art 210.29, 210.30 (1985). 

58 12 CFR art 210.36(a). Kyk Baker & Brandel par 19.03(1)(d); Geva FedWire 428; 
Felsenfeld Legal Aspects 82 - 84. 
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Vereffening vind ook op hierdie tydstip plaas en word dus feitlik onmiddellik 

met die ontvangs van die opdrag gedoen. 59 Alhoewel FedWire daarna streef 

om alle oordragte op dieselfde dag as waarop die opdrag ontvang is, te 

voltooi, word sodanige oordrag nie gewaarborg nie. 60 

Die Reserwebank is verder teenoor die oordraggewende bank aanspreeklik vir 

"lack of good faith or failure to exercise ordinary care". 61 Die Reserwebank 

is nie teenoor die ontvangerbank, die begunstigde of die oordraggewende 

bank se klient aanspreeklik nie. 62 Die ontvangerbank se Reserwebank is 

verplig om die oordraggewende bank se Reserwebank te vergoed vir enige 

skade wat gely is as gevolg van die feit dat die ontvangerbank se 

Reserwebank nie met die nodige goeie trou en sorgsaamheid opgetree het 

nie. 63 Die Reserwebank is verder nie aanspreeklik vir enige gevolgskade wat 

gely is nie. 64 

Dit is duidelik dat die Reserwebank se aanspreeklikheid deur die genoemde 

regulasie beperk is. Die regulasie reel in wese slegs die pligte van die 

Reserwebanke en gee nie voor om die verhoudinge tussen die 

oordraggewende bank en die ontvangerbank of die tussen die 

oordraggewende bank en sy klient en die tussen die ontvangerbank en die 

begunstigde te reel nie. 65 

4.3.3.2 CHIPS 

CHIPS ("The Clearinghouse Interbank Payment System") is 'n elektroniese 

59 Kyk Effros Electronic Fund Transfers 165; Effros A Banker's Primer 514 - 515. 

60 Kyk 12 CFR art 210.33(b); Geva FedWire 430 - 432; Felsenfeld Legal Aspects 81 -
82. 

61 12 CFR art 210.38(a) (1985). 

62 Effros Electronic Fund Transfers 165; Effros A Banker's Primer 515; Felsenfeld Legal 
Aspects 85. 

63 12 CFR art 210.38(c) (1985). 

64 12 CFR art 210.38(b) (1986). Kyk ook Baker & Brandel par 19.03(1)(e) vn60 opp 
19-16; Felsenfeld Legal Aspects 85. 

65 Effros Electronic Fund Transfers 165 - 166; Effros A Banker's Primer 516; Geva 
FedWire 4 1 5 - 4 1 6. 
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verrekeningshuis in New York wat vir die oordrag van internasionale 

dollar-betalings gebruik word. 66 Hierdie verrekeningshuis word deur die "New 

York Clearing House Assocation" bestuur en besit. Alie CHIPS-betalings is 

aan die "Rules Governing the Clearing House Interbank Payments System", 

onderhewig. Die reels word deur 'n komitee ("Clearing House Committee") 

saamgestel, waarvoor daar in die konstitusie van die "New York Clearing 

House Assocation" voorsiening gemaak is. 67 

'n Brosjure wat deur "New York Clearing House Association" gepubliseer is, 

beskryf die werking van CHIPS in 'n internasionale transaksie met die 

volgende voorbeeld: 'n Tekstielvervaardiger in Milaan, ltalie, gee sy bank 

opdrag om, ter betaling van 'n verskeping van wol, $1.5 miljoen na 'n 

uitvoerder in Canberra, Australie te stuur. Dieselfde-dag-betaling deur middel 

van CHIPS word dan soos volg verkry: 68 

"Milan Bank A transmits instructions to its correspondent, New York Bank B, which 
verifies the transmission. 

A terminal operator at Bank B enters the relevant information for the funds transfer 
into the CHIPS interface computer, with identifying documentation. 
The central CHIPS computer at the Clearing House, based on Bank B's information, 
edits and authenticates the message, stores the transaction, and causes a ·store' 
acknowledgement message to be transmitted back to Bank B. 

Bank B approves the stored transaction and releases it to CHIPS, which screens the 
payment for risk and acceptability. 69 CHIPS then sends a ·receive' message to Bank 
C, makes a permanent record of the transaction and automatically performs 
accounting to debit Bank B and credit Bank C. 

Bank C notifies its Canberra office by fully automated telecommunications message 
to pay the wool exporter." 

66 Die werking van die CHIPS-stelsel is beskryf in die uitspraak in Delbrueck & Co v 
Manufacturers Hanover Trust Co 464 F Supp 989 (SDNY 1979), affd 609 F 2d 104 7 
(2d Cir 1979). Vgl oak Ogilvie Canadian Banking Law 773 - 774; Baker & Brandel par 
11.03 en 19.04; Geva International Funds Transfers 134; Drexler 274; Prutzman 6 
ev; Effros A Banker's Primer 516; Geva CHIPS 208 ev; Felsenfeld Legal Aspects 86 
ev. 

67 Geva CHIPS 208 - 209. Kyk oak Prutzman 6. 

68 Die uiteensetting is gegee deur Geva CHIPS 210. 

69 Daar word 'n beperking geplaas op die bedrae wat deur lede versend mag word om 
die risiko van onvermoe om te vereffen, te verminder. Kyk Geva International Funds 
Transfers 135; Geva CHIPS 213 - 214; Prutzman 7 - 10. 



98 

'n Lidbank wat in opdrag van 'n klient 'n betaling by 'n internasionale 

transaksie wil maak, voorsien dus eenvoudig die CHIPS-rekenaar met die 

relevante betalingsopdragte, insluitend toegekende 

rekening-identifikasie-syfers. 70 Die rekenaar stoor die inligting totdat 'n 

gemagtigde persoon by die oordraggewende bank die stuur van die boodskap 

na die ontvangerbank goedkeur of magtig. Alie betalingsopdragte word ook 

deur CHIPS gewaarmerk voordat dit gestoor word. lndien die opdrag deur 'n 

gemagtigde persoon by die oordraggewende bank goedgekeur word, word die 

betalingsopdrag gestuur of vrygestel. Op hierdie tydstip is die 

oordraggewende bank onvoorwaardelik verplig om te betaal en kan die 

opdrag dus nie meer herroep word nie. 71 Gewoonlik word boodskappe 

onmiddellik nadat dit gestoor is vrygestel, maar indien die betalingsopdrag 'n 

sogenaamde "value-date" (die datum waarteen die begunstigde betaling moet 

ontvang) bevat het, kan die boodskap langer, dit wil se totdat die genoemde 

waardedatum aanbreek, gestoor word . 72 

CHIPS se lede bestaan uit verrekenings- en nie-verrekeningslede. Elkeen van 

laasgenoemde het 'n rekening by eersgenoemdes wat verrekening namens 

hulle bewerkstellig. Verrekening vind plaas deur die debitering en kreditering 

van die onderskeidelike korrespondentrekenings en word nie deur CHIPS-reels 

beheer nie. 

Verrekening tussen verrekeningslede vind aan die einde van elke 

besigheidsdag plaas, wanneer elke deelnemer of lid 'n verslag van die totale 

bedrae wat deur die deelnemer versend en ontvang is, verkry. Die verslag 

bevat die deelnemer se netto balans, wat die verskil verteenwoordig tussen 

die totale bedrae wat versend is en die wat ontvang is, en bevat ook die 

deelnemer se netto balans met verwysing na elke ander deelnemer. 

Vereffening vind uiteindelik deur middel van 'n spesiale verrekeningsrekening 

by die Federale Reserwebank van New York, plaas. 73 

70 Geva CHIPS 211 . 

71 Felsenfeld Legal Aspects 89. 

7 2 Geva CHIPS 212; Prutzman 7; Felsenfeld Legal Aspects 88. 

73 Kyk Effros A Banker's Primer 516 - 517; Geva CHIPS 214 - 215; Prutzman 10; 
Felsenfeld Legal Aspects 89. 
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Die verrekeningshuis aanvaar nie aanspreeklikheid vir skade wat gely is as 

gevolg van die foutiewe werking van die stelsel nie. 74 Elke deelnemer moet 

die verrekeningshuis ook vrywaar teen aanspreeklikheid wat mag ontstaan as 

gevolg van oordragte wat deur middel van CHIPS gemaak is. 75 Skade wat 

gely is as gevolg van 'n bedrieglike oordrag wat by die verrekeningshuis 

ge"lnisieer is, word deur versekering tot 'n beperkte bedrag van $25 miljoen 

gedek. Verliese bokant daardie bedrag word deur die deelnemers gedeel. Daar 

is nie gedetaileerde voorsiening gemaak vir verliese wat mag ontstaan as 

gevolg van foute wat nie deur CHIPS veroorsaak is nie. 'n Administratiewe 

prosedure maak hiervoor voorsiening en die partye word in sulke gevalle 

verwys na die heersende toepaslike reels vir die aanpassing van foutiewe 

betalings. 

4.3.4 Frankryk 

4.3.4.1 SAGITTAIRE 

SAGI TT AIRE (" Systeme Automatique de Gestion lntegree par 

Teletransmission de Transactions Avec Imputation de Reglements "Etranger") 

word in koordinasie met die Franse SWIFT-gebruikersgroep bedryf. 76 Toegang 

is beperk tot banke in Frankryk gelee en die stelsel het uitsluitlik te doen met 

Franse frank-verrekening wat as gevolg van internasionale oordragte 

ontstaan. Die verrekeningsprosedure word deur die Banque de France beheer 

en die netwerk-fasiliteite word deur staatsbeheerde telekommunikasie 

voorsien. Die stelsel werk soos volg: 77 

1. 'n Franse bank moet franke na 'n ander bank oordra in dieselfde 

7 4 Felsenfeld Legal Aspects 91 . 

75 Kyk Baker & Brandel par 19.04(2); Effros A Banker's Primer 517 - 518; Geva CHIPS 
209; Felsenfeld Legal Aspects 92. 

76 SAG ITT AIRE het op 16 Oktober 1984 in werking getree. Kyk Rowe Payments 19 -20. 
Vasseur Law and Practice 239 beskryf die werking van die stelsel soos volg: "It is a 
national, bank-internal data processing system, which enables connected banks 
resident in France to post in automated form items which arise out of international 
transactions through the SWIFT network". 

77 Die uiteensetting is die van Rowe (Payments 20). Kyk ook Vasseur Law and Practice 
240 - 242. 
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land. Die oordrag sal verrekening in 'n internasionale transaksie 

teweegbring. 

2. Die eerste bank stuur 'n rekenaarboodskap na die 

SAGITTAIRE-sentrum wat die Banque de France opdrag gee om sy 

rekening te debiteer en die rekening van die ontvangerbank te 

krediteer. 

3. Die Banque de France verifieer die boodskap, maak dan die nodige 

inskrywings en stel die ontvangerbank deur die netwerk in kennis. 

4. Verrekening vind aan die einde van die dag plaas. Die Banque de 

France stuur aan elke deelnemer 'n opsomming van debiete en krediete 

en skryf die netto balans op sy rekening oor. 
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HOOFSTUK 5 

KLARINGSHUISE 

5. 1 KLARINGSHUISE 

UNCITRAL 1 omskryf 'n klaringshuis as: 

"An institution which effects the exchange of funds transfer instructions between 

participating banks and performs the accounting to enable settlement. " 

'n Elektroniese klaringshuis word beskryf as: 2 

"A clearing house for funds transfer instructions in electronic form. An electronic 
clearing house may be either on-line or off-line. An electronic clearing-house operating 
in batch mode is also referred to as an automated clearing-house." 

Die doel van enige klaringsproses is om die aantal betalings tussen finansiele 

instellings te verminder en sodoende doeltreffendheid te bevorder. As gevolg 

van die klaringsproses word die deelnemende banke skuldenaar of skuldeiser 

teenoor ander deelnemende banke van 'n enkele spesifieke bedrag. 3 Die 

klaringsproses het uiteindelik verrekening ten doel. Verrekening is dan die 

proses waarby die deelnemers as skuldenaars waarde gee ter vervulling van 

die netto skuld aan die deelnemers wat as gevolg van die klaringsproses 

skuldeisers is. 4 Vereffening vind gevolglik plaas op die netto balans van elke 

UNCITRAL Electronic Funds Transfers A/CN 9/SER 8/1 - Kyk woordomskrywing op 
7. 

2 UNCITRAL Electronic Funds Transfers A/CN 9/SER B/1 - Kyk woordomskrywing op 
8. 

3 Kyk Crawford and Falconbridge 1101 ev; 1095 - 1096. Geva The Clearing House 
Arrangement 138 beskryf die proses s6: 

"In its narrow sense, ·clearing system' is a mechanism for the calculation 
of mutual positions within a group of participants ( · counterparties') with a 
view to facilitate the settlement of their mutual obligations on a net basis. 
In its broad sense, the term further encompasses the settlement of 
obligations, that is, the completion of payment discharging them." 

4 Crawford and Falcon bridge 1095. Daar word ook na die proses van verrekening 
verwys as "netting" oftewel netto berekening. Geva The Clearing House 
Arrangement (op 140) beskryf "netting" as -

" ... the process of establishing the amount owed by one counterparty to 
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deelnemer, of dit nou 'n krediet of debiet is wat verskuldig is aan of deur 'n 

deelnemer soos gedurende die klaringsproses bereken is. Vereffening vind 

gewoonlik plaas by 'n sentrale bank soos die Suid-Afrikaanse Reserwebank 

waar die rekenings wat die banke daar hou, bloot met die verrekeningsaldo 

gedebiteer en gekrediteer word. 5 Die doelstellings van 'n klaringshuis in die 

verband word s6 deur Crawford en Falconbridge beskryf: 6 

"The objects of a bank clearing house are to provide simple and expeditious facilities 
for the daily settlements of the banks with each other, by effecting at one place and 
time the daily exchange of items between the participating banks and facilitating the 
exchange of value in satisfaction of the net balances thus found to be owing." 

Die eerste klaringshuise of -buro's is juis gestig om groot en gereelde 

betalings te hanteer. Magnetiese ink-karakter herkenning (MICR -magnetic ink 

character recognition) word gebruik om dokumente te prosesseer. 7 Optiese 

karakterherkenning (OCR - optical character recognition) word egter ook 

deesdae aangewend. 8 Finansiele instellings stuur dus data na 'n outomatiese 

klaringshuis waar dit verwerk, gesorteer en weer na die begunstigde banke 

versend word. Die inligting word in masjienleesbare vorm, byvoorbeeld op 

magneetbande of diskette, gestuur. Klaringshuise word dus nie net vir die 

verwerking van tjeks aangewend nie, maar ook vir die verwerking van direkte 

another by adjusting the mutual claims of each one on the other. In that 
process, the net amount owed by one counterparty to another is 
established by subtracting the gross amount owed by the latter to the 
former, from that owed by the former to the latter." 

5 Net so is een van die funksies van die Deutsche Bundesbank as sentrale bank om 
te sorg vir 'n ordelike verloop van die betalingsverkeer (art 3 van die 
Bundesbankgesetz 26 Julie 1957). Ter vervulling van hierdie funksies onderneem 
die sentrale bank die verrekening van tjeks en ander betalingsinstrumente by 'n 
aantal takke dwarsdeur die land. Hierdie takke word "Abrechnungsstellen" 
(klaringshuise) genoem (vgl art 1 van die "Geschaftsbedingungen der 
Abrechnungsstelle" Oktober 1993). Vereffening vind plaas na afloop van die 
"Abrechnungstermin" (kyk art 18 van die "Geschaftsbedingungen der 
Abrechnungsstelle") by wyse van debitering en kreditering van die rekenings van 
die deelnemende banke by die Deutsche Bundesbank. Kyk Canaris 
Bankvertragsrecht 452; Canaris Grundprobleme 1003. Kyk Baumbach-Hefermehl 
798 - 806 vir die teks van die "Geschaftsbedingungen der Abrechnungsstelle". 

6 1101. 

7 Vgl Kirkman Systems 20; Maduegbuna Technology Transfer Implications 11 5. 

8 Computer Mail 30 Januarie 1987 20. 
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krediet- en debiettransaksies, soos byvoorbeeld die direkte inbetaling van 

salarisse van werknemers in hulle rekenings en die gereelde aftrekkings van 

premies wat aan versekeringsmaatskappye betaalbaar is. 9 Klaringshuise kan 

oak gebruik word vir die daaglikse verrekening van EFTPOS-transaksies, 

indien dit algemeen in gebruik is. 

Die belangrikste voordeel van outomatiese klaring is dat invorderingsprosesse 

daarmee bespoedig word en dat die fisiese hantering van groat hoeveelhede 

dokumente en papiere met 'n meganiese of elektroniese proses vervang 

word. Alie betalingsmetodes kan verreken word. 'n Verdere voordeel is die 

vereenvoudiging van die betalingsverkeer. Verrekening vind naamlik nie net 

tussen twee deelnemers nie, dit wil se bilateraal nie, maar wel multilateraal 

plaas. Daar is dus 'n vermindering van die betalingsprosesse. 10 Alhoewel die 

stappe in die invorderingsproses dus geoutomatiseer is, het dit egter geen 

verandering in die regsverhoudings by die invorderingsproses teweeggebring 

nie. 11 

Die doe I van 'n klaringshuisooreenkoms is dus om veelvuldige betalings 

tussen partye wat bestaande verpligtinge teenoor mekaar het, te vermy en 

te reguleer. 12 Die ooreenkoms reguleer die meersydige netto berekening of 

verrekening van skulde tussen deelnemers. Klaringshuisooreenkomste kan 'n 

verskeidenheid van vorme aannneem. 13 In sommige word daarvoor 

voorsiening gemaak dat die klaringshuis regte en verpligtinge teenoor die 

deelnemers verkry. 14 Daar word na sodanige verrekening soms verwys as 

"netting by novation", aangesien die klaringshuis vervang word as die 

9 Vgl ook Railton Automated clearing house 26. 

10 Kyk Canaris Bankvertragsrecht 453 - 454. 

11 Malan par 189. 

12 Gernhuber 296 ev; Canaris Bankvertragsrecht 452 ev; Canaris Grundprobleme 
994. 

13 Gernhuber 297; Geva The Clearing House Arrangement 140 ev; BIS Netting 
Schemes 1 ev; Wood Set-Off 185 ev. Kyk ook British Eagle International Airlines 
Ltd v Compagnie Nationale Air France [1975] 2 ALL ER 390 (HL). 

14 Die reels van die Suid-Afrikaanse Termynbeurs (SAFEX - "South African Futures 
Exchange"). maak byvoorbeeld spesifiek daarvoor voorsiening dat die 
SAFEX-verrekeningshuis 'n party is by elke transaksie wat op SAFEX gesluit word. 



104 

skuldeiser of skuldenaar van die verrekende verpligtinge van elke deelnemer. 15 

In ander is die klaringshuis bloot die "agent" van die deelnemers, in die sin 

dat die klaringshuis bloot dien as 'n kanaal wat verrekening en vereffening 

tussen die deelnemers moontlik maak. Die klaringshuis is dus nie self 

skuldenaar of skuldeiser nie. 16 

5.2 DIE REGSAARD VAN VERREKENING 

Die klaringstelsel vir tjeks en wissels het ontwikkel uit die 

"scontratio"-prosesse van die middeleeuse markte wat vir die multilaterale 

verrekening van eise wat in wissels vervat yvas, voorsiening gemaak het. 17 

Die wese van "scontratio" is volgens Canaris -

11 
••• eine Vielzahl von VerfOgungsvertragen, durch welche die Aktiva und die Passiva 

alter Teilnehmer mit ErfOllungswirkung miteinander verrechnet werden. 1118 

Verrekening het uiteindelik voldoening of vereffening ten doel. So verklaar 

Canaris dat " ... Tilgung ist das Ziel der Skontrierenden" .19 Vereffening of 

betaling vind plaas deur die boekinskrywings van die verrekeningssaldo's in 

die boeke van die sentrale bank. Nadat verrekening plaasgevind het, ontstaan 

daar betalingsverpligtinge wat nagekom moet word. Hierdie 

betalingsverpligtinge word deur die boekinskrywings nagekom. 20 

Daar moet dus streng tussen klaring of verrekening (Skontration") en die 

boekinskrywing van die verrekeningsaldo's onderskei word. Verrekening gaan 

15 Geva The Clearing House Arrangement 141 ev. 

16 Kyk Canaris Bankvertragsrecht 455; British Eagle International Air Lines Ltd v 
Compagnie Nationale Air France [1975] 2 ALL ER 390 (HL). 

17 Malan par 201. 

18 Canaris Bankvertrag 454. 

19 Canaris Grundprobleme 999. In art 1 van die 11 Geschaftsbedingungen der 
Abrechnungsstelle 11 word oak verklaar: 11 

••• Der Ausgleich im Abrechnungsverfahren 
gilt als ErfOllung im Sinne des burgerlichen Rechts ... 11

• Betalingsinstrumente word 
natuurlik verreken onderhewig aan die voorwaarde dat hulle nie binne die tydperke 
soos vasgestel deur die 11 Geschaftsbedingungen 11 (kyk art 13 - 18) teruggegee 
word nie. Kyk Canaris Bankvertragsrecht 474 - 475. 

20 Canaris Grundprobleme 1003. 
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naamlik vereffening vooraf. By wyse van die verrekeningsproses word die 

saldo's bepaal. Daarna vind betaling van die saldo's by wyse van die 

boekinskrywings by die sentrale bank plaas. 

Dit is egter ook duidelik dat die voldoening nie net op die boekinskrywings 

gebaseer kan word nie, maar dat wanneer die skulde met mekaar verreken 

word om die saldo's te bepaal, daar ook uitwissing van skulde tydens die 

verrekening plaasvind. Canaris stel dit s6: "Die ErfOllungswirkung beruht 

somit nur zu einem kleinen Teil auf den Saldogutschriften, im Obrigen aber auf 

den Skontration selbst. "21 

Volgens Canaris moet klaring of verrekening ("Skontration") as 'n meersydige 

skuldvergelykingsooreenkoms geklassifiseer word. 22 Die uitwissing van skulde 

in die geval van meersydige netto berekening of meersydige verrekening van 

skulde vind plaas omdat daar skuldvergelyking plaasvind. Die feit dat die 

vereiste van 11 Gegenseitigkeit 11 vir 'n geslaagde beroep op skuldvergelyking, 

naamlik dat die twee skulde tussen dieselfde persone moet bestaan, nie 

nagekom word nie, is nie van enige belang nie. Die beginsel van 

kontrakteervryheid laat die deelnemers toe om ooreen te kom op meersydige 

skuldvergelyking. Die meersydigheid of multilateraliteit van verrekening is juis 

ti pies van die "Skontrationvertrag 11
• 
23 Dit is ook nie moontlik om in die geval 

21 Canaris Grundprobleme 1000. 

22 Kyk oak Malan par 201. Canaris verwerp die regsfiguur "Anweisung" en die 
daarmee samehangende "Delegations- und der Anweisungstheorie" en die 
"Girouberweisungstheorie" as kunsmatig, omdat nie een van hierdie teoriee die 
multilaterale of meersydige verrekening wat klaring ten grondslag le, verduidelik 
nie. Kyk Canaris Bankvertragsrecht 455 even Canaris Grundprobleme 995 ev. Die 
teorie dat 'n kwytskeldingsooreenkoms (" Erlassvertragtheorie") klaring ten 
grondslag le, word oak verwerp, omdat dit geen praktiese waarde het nie. Daar 
word juis nie kwytskelding nie, maar eerder verrekening met "scontratio" beoog. 
Kyk Canaris Grundprobleme 997 - 998. Die verklaring van "scontratio" as 
meersydige skuldvergelykingsooreenkoms is meer aanvaarbaar omdat dit 
verrekening as die middelpunt en doel van klaring daarstel. 

23 Canaris Bankvertragsrecht 455. Dit blyk duidelik uit die "Geschaftsbedingungen 
der Abrechnungsstelle" van die Duitse reg dat verrekening nie 'n regshandeling is 
nie, maar bloat boekinskrywings tot gevolg het. Verrekening is dus bloat 'n 
rekenkundige funksie wat by die klaringshuis plaasvind. Daar word oak nie in die 
"Geschaftsbedingungen" aan die klaringshuis volmag verleen nie. Daar is verder 
geen praktiese of dogmatiese rede waarom die "Skontrationerklarungen" deur die 
klaringshuis gedoen moet word nie; dit sou teenstrydig met die verrekeningsproses 
en die rol van die klaringshuis wees. Dit is eerder die deelnemers self wat s6 'n 
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van verrekening te bepaal op welke skulde skuldvergelyking toegepas is nie. 

Alie bedrae word met mekaar verreken om 'n netto bed rag of balans te 

bereken. 24 

Aangesien klaring as meersydige skuldvergelyking beskou word, moet die 

gemeenregtelike aard en vereistes van skuldvergelyking in die Suid-Afrikaanse 

reg bepreek word ten einde vas te stel of die konstruksie ook vir ons reg 

geldig is. 

5.2.1 Skuldvergelyking 

5.2. 1. 1 lnleiding 

lndien twee persone onderling of wedersyds teenoor mekaar gebonde is, kan 

die verbintenisse tussen hulle deur skuldvergelyking uitgewis word. 25 Die 

skulde hoef nie ewe groot te wees nie. Algehele wedersydse uitwissing sal 

natuurlik plaasvind indien die skulde van gelyke omvang is. lndien nie, sal die 

kleiner skuld die groter skuld pro tanto uitwis. In Schierhout v Union 

Government26 bekryf HR Innes skuldvergelyking s6: 

"It is a recognized principle of our common law. When two parties are mutually 
indebted to each other, both debts being liquidated and fully due, then the doctrine 
of compensation comes into being. The one debt extinguished the other pro tanto as 

verklaring maak (kyk Canaris Grundprobleme 999). Die "Abgabe der 
Skontrationerklarungen" word stilswyend deur die deelnemers gemaak wanneer 
hulle die betalingsinstrumente of dokumente wat verreken moet word, aan die 
klaringshuis lewer (kyk Canaris Bankvertragsrecht 455; Canaris Grundprobleme 
1002). Die aanname word stilswyend deur die betrokkene banke gemaak indien die 
betalingsinstrumente of dokumente nie teruggestuur word nie. 

24 Canaris Grundprobleme 997. 

25 Kyk Schierhout v Union Government (Minister of Justice) 1926 AD 286; In re 
Trans-African Insurance Co (in liquidation) 1958 (4) SA 324 (W); Standard Bank of 
SA Ltd v SA Fire Equipment (Pty) Ltd 1984 (2) SA 693 (K). Kyk ook Van der 
Merwe et al Kontraktereg 390 ev; De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 
272 ev; Christie 528 ev. Volgens Joubert General Principles 286 is die 
onderliggende ratio " ... that it is unnecessary for the one debtor to pay his creditor 
in order to satisfy the debt by performance merely to receive the same amount 
back immediately in full or partial satisfaction of his claim." 

26 1926 AD 286. 
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effectually as if payment had been made. "27 

Soos blyk uit bostaande aanhaling, het skuldvergelyking dieselfde uitwerking 

as betaling, naamlik dat skulde uitgewis word. Skuldvergelyking is egter nie 

'n vorm van betaling nie. 28 Skuldvergelyking tree in werking kragtens 'n 

regsreel en daar word nie in die geval van skuldvergelyking 'n skulddelgende 

ooreenkoms vereis soos in die geval van beta ling nie. 29 

Die grootste voordeel van skuldvergelyking is dat dit hydra tot verhoogde 

doeltreffenheid deur die spoedige vereffening van skulde te bevorder, sander 

dat 'n duur en omslagtige duplikasie van prestasies nodig is. 30 

5.2. 1.2 Vereistes 

Die eerste vereiste voordat 'n geslaagde beroep op skuldvergelyking gemaak 

kan word, is dat die twee skulde tussen dieselfde persone mo et bestaan. A 

kan nie 'n vordering wat C teen B het, in verrekening bring teen 'n vordering 

van B teen A nie. 31 

27 Op 289. 

28 Kyk Joint Municipal Persion Fund (Transvaal) v Pretoria Municipal Pension Fund 
1969 (2) SA 78 (T); Faatz v Estate Maiwald 1933 SWA 73; Agricultural & 
Industrial Mechanisation (Vereeniging) (Edms) Bpk v Lom'bard 1974 (3) SA 485 
(0); Schenage v Bezuidenhout 1977 ( 1) SA 362 (0); Nichol v Burger 1990 ( 1) SA 
231 (K); De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 278; Van der Merwe et 
al Kontraktereg 391. Vgl oak Christie 528 wat daarop wys dat dit nie betaling is 
nie omdat geld nie van hande verwissel nie. Volgens Gernhuber is skuldvergelyking 
'n "ErfOllungssurrogat" (op 96): 

"Die Aufrechnung vermittelt dem Glaubiger als Aquivalent die Befreiung 
van einer eigene Verbindlichkeit gleicher Art und Hohe ... " 

29 Kyk Harris v Tranced 1960 (1) SA 839 (K); Allison v Massei & Massei 1954 (4) 
SA 569 (T); Van Aswegen v Pienaar 1967 (3) SA 677 (0); Nichol v Burger 1990 
( 1) SA 231 (K) en vgl Joubert General Principles 286. 

30 Vgl Zimmermann 760. 

31 Van Leeuwen CF 1.4.36.15; Voet Commentarius 16.2. 7; Van der Linden 
Koopmans Handboek 1. 18.4; Press v Barker 1919 CPD 243; Estate Brown v 
Brown 1923 EDL 291; Schierhout v Union Government (Minister of Justice) 1926 
AD 286; Cameron NO v Whittaker and Kenworthy 1944 WLD 137; Standard 
Bank of SA Ltd v SA Fire Equipment (Pty) Ltd 1984 (2) SA 693 (K); Meaker v 
Roup, Wacks, Kaminer & Kriger 1987 (2) SA 54 (K) 62 - 63. Kyk oak De Wet & 
Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 274; Van der Merwe et al Kontraktereg 391 
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Die tweede vereiste is dat dat die skulde presies gelyksoortig (eiusdem 

generis) moet wees. 32 Skuldvergelyking vind gewoonlik plaas ten opsigte van 

geldskulde, maar dit verhoed nie dat skuldvergelyking oak tussen ander 

skulde kan plaasvind nie, solank dit maar gelyksoortig is. 33 

Derdens moet albei die oponerende skulde opeisbaar wees. De Wet & Van 

Wyk34 vereis daarenteen dat slegs die vordering wat teen 'n ander in 

verrekening gebring word, opeisbaar moet wees. Die vordering waarteen 

skuldvergelyking geopper word, moet vervulbaar wees, maar nie noodwendig 
I 

opeisbaar nie. Die skrywers argumenteer dat die skuldenaar wat 'n 

teenvordering bring, die hoofvordering eintlik betaal met die geld wat die 

hoofskuldeiser in sy besit het en aan die teenskuldeiser verskuldig is. 35 Ons 

howe vereis egter dat die oponerende skulde ten volle opeisbaar moet 

wees. 36 Volgens Van der Merwe et al berus die howe se aandrang op die 

- 392; Christie 533 - 535; Joubert General Principles 290; Smith Set-off 27. Die 
vereiste van 11 Gegenseitigkeit 11 word ook in die Duitse reg vereis. Kyk Gernhuber 
233 ev. 

32 Grotius lnleidinge 3.40.9; Van Leeuwen CF 1.4.36.5; Voet Commentarius 
16.2.18. Kyk De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 277; Van der 
Merwe et al Kontraktereg 392 - 393; Joubert General Principles 290. Kyk 
Zimmermann 765 ev oor die ontwikkeling van die vereiste as gevolg van die verval 
van die Romeinse beginsel omnis condemnatio pecunaria est. In die Duitse reg 
word vereis dat die skulde van dieselfde aard en soort moet wees en dat die eis 
van die persoon wat skuldvergelyking verklaar, opeisbaar moet wees. Kyk par 387 
van die BGB wat soos volg lui: 

11 Schulden zwei Personen einander Leistungen, die ihrem Gegenstande 
nach gleichartig sind, kann jeder T eil seine Forderung gegen die Forderung 
des anderen Teiles aufrechnen, sobald er die ihm gebOhrende Leistung 
fordern und die ihm obliegende Leistung bewirken kann. 11 

33 Joubert General Principles 290; Loots & Van Warmelo 270. Vgl ook Gernhuber 
236 ev. 'n Bank kan dus nie 'n klient se skuld ten opsigte van 'n oortrokke 
rekening verreken teen die klient se vordering vir die teruggawe van 
waarde-artikels wat by die bank in bewaring gelaat is nie. Kyk Van der Merwe et al 
Kontraktereg 393; Smith Set-off 29. 

34 Kontraktereg en Handelsreg 277 - 279. 

35 Op 249 - 250. 

36 Kyk Treasurer-Genera/ v Van Vuren 1905 TS 588 588 - 590; Oudsthoorn Town 
Council v Smith 1911 CPD 558; Schierhout v Union Government (Minister of 
Justice) 1926 AD 286; Richter NO v Riverside Estates (Pty) Ltd 1946 OPD 209 
223 - 224; SA Metropolitan Life Assurance Co Ltd v Ferreira 1962 (4) SA 213 (0) 
216; Thorne v The Government 1973 (4) SA 42 (T) 45; Schenage v Bezuidenhout 
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opeisbaarheid van albei skulde as 'n vereiste vir skuldvergelyking op die 

uitgangspunt dat skuldvergelyking outomaties werk. 37 

Vierdens moet albei skulde gelikwideer wees, dit wil se die skulde moet 

vinnig en maklik bewysbaar wees. In Treasurer-General v Van Vuren38 het HR 

Innes hierdie vereiste s6 omskryf: 

"The law requires that a debt which it is desired to oppose by way of set-off must be 
of a liquidated nature. It need not be liquid in the sense in which that word is now 
used in our practice. According to Vinnius (Select Juris Quast, 1 c 50), if not 
admitted by the other side it must be capable of easy and speedy proof. Pothier 
(Obligations, 3, c 4 sec 2) says a debt is liquidated when it is evident that it is due, 
and to what amount - cum certum est an et quantum debeatur; he adds that a 
disputed debt cannot be opposed in compensation unless the person who opposes 
it has proof at hand, and is in a position to justify his claim promptly and summarily. 
(See also Code, 4, 31, 14, par 1; Burton's Ins Law, p 96; Burge, vol 3, p 807; Kruger 
v Van Vuuren's Executor 5 SC 162)." 

De Wet & Van Wyk39 vereis in hierdie verband slegs dat die teenvordering 

wat by wyse van 'n skuldvergelyking teen 'n hoofvordering in verrekening 

gebring word, maklik bewysbaar moet wees. Die hoofvordering hoef nie 

gelikwideer te wees nie. Dit is egter nie die standpunt van ons howe nie,40 en 

daarom word as heersende standpunt aanvaar dat albei skulde gelikwideer 

moet wees. 

5. 2. 1. 3 Die werking van skuldvergelyking 

1977 (1) SA 362 (0); Roman Catholic Church (Klerksdorp Diocese v Southern Life 
Association Ltd 1992 (2) SA 807 (A) 815A-C. Kyk Voet Commentarius 16.2.17 
en Van Leeuwen CF 1.4.36.3 wat ook vereis dat die skulde weerskante opeisbaar 
moet wees. Vgl ook Christie 531; Smith Set-off 29 - 30. 

37 Van der Merwe et al Kontraktereg 394. 

38 1905 TS 588 589. 

39 Kontraktereg en Handelsreg 279 - 281. 

40 Vgl Treasurer-General v Van Vuren 1905 TS 588; Whelan v Oosthuizen 1937 TPD 
304; Lester Investments (Pty) Ltd v Narshi 1951 (2) SA 464 (K); Adjust 
Investments (Pty) Ltd v Wiid 1968 (3) SA 29 (0); The Government v 
Regna-Adwel Business Machines Africa (Pty) Ltd 1970 (2) SA 428 (Tl; Tierfontein 
Boerdery (Edms) Bpk v Weber 1974 (3) SA 445 (K); Janowsky v Payne 1989 (2) 
SA 562 (K). Kyk ook Van Leeuwen CF 1.4.36.314 en Voet Commentarius 
16.2.17; Joubert General Principles 291; Christie 530 - 531. 
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Wanneer 'n beroep op skuldvergelyking gedoen word, is die effek daarvan 

terugwerkend tot die oomblik waarop die skulde in verrekenbare vorm 

teenoor mekaar te staan gekom het. 41 Daar bestaan egter 'n meningsverskil 

oor die vraag of skuldvergelyking outomaties werk en sander meer die skulde 

uitwis, en of een van die partye horn eers op skuldvergelyking moet beroep. 42 

lndien skuldvergelyking outomaties werk, sal dit die outomatiese uitwissing 

van skulde deur regswerking bewerkstellig. lndien nie, word vereis dat een 

van die partye horn op skuldvergelyking moet beroep en gevolglik word die 

uitwissing van skulde by wyse van 'n eensydige regshandeling bewerkstellig. 

De Wet & Van Wyk is van mening dat laasgenoemde standpunt teoreties 

aanneemliker is, omdat dit aan partye die keuse laat om hulle vorderingsregte 

in die lewe te hou en die vorderingsregte daarom nie teen die sin en wil van 

die partye uitgewis word nie. 43 

Historiese bronne is nie rigtinggewend oor hierdie vraagstuk nie. 44 Die oorwig 

van gesag in die regspraak skyn egter te wees dat skuldvergelyking 

outomaties (ipso jure) werk sander dat dit vir een van die partye nodig is om 

horn daarop te beroep. 45 Volgens Van Niekerk le die volgende 

41 Vgl Great North Farms (Edms) Bpk v Ras 1972 (4) SA 7 (T); Christie 566. In die 
Duitse reg het skuldvergelyking ook terugwerkende krag. Kyk Gernhuber 309 ev 
en par 389 van die BGB wat soos volg lui: 

"Die Aufrechnung bewirkt, dass die Forderung, soweit sie sich decken, als 
in dem Zeitpunkt erloschen gelten, in welchem sie zur Aufrechnung 
geeignet einander gegenubergetreten sind." 

42 Kyk De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 281 - 282; Joubert General 
Principles 288 - 289; Zimmermann 760 - 761; Loots & Van Warmelo 267. Par 
388( 1) van die BGB vereis ook vir skuldvergelyking 'n verklaring deur die een 
party: "Die Aufrechnung erfolgt durch Erklarung gegenuber dem anderen Teile." 
Gernhuber verklaar ook (op 301):"Die Aufrechnung erfolgt durch einseitige 
empfangsbedurftige Willenserklarung ... " 

43 De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 282. Vgl ook Hardy & Mostert v 
Harsant 1913 TPD 433; Bain v Barclays Bank (DC & OJ ltd 1937 SR 191; Van 
Leeuwen CF 1.4.36. 1, RHR 4.40.2. 

44 De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 272 - 273; Joubert General 
Principles 287 - 288; Zimmermann 760 -761; Van Niekerk 31 ev. 

45 Kyk Schierhout v Union Government (Minister of Justice) 1926 AD 286; 
Treasurer-General v Van Vuren 1905 TS 588; Symon v Brecker 1904 TS 745; 
Garlick's Wholesale Ltd v Oavis 1928 AD 157; Whelan v Ooshuizen 1937 OPD 
304; lester Investments (Pty) ltd v Narshi 1951 (2) SA 464 (K); Mahomed v 
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beleidsoorwegings hierdie benadering ten grondslag:46 

"[T)his approach is more in accordance with logic and economic good sense than the 
· retrospective approach. Logic, I submit, favours it, as it would determine more exactly 

the moment the debt is extinguished, sureties released etc. Economically it probably 
makes good sense also, as it seems fair to assume that it is in accordance with public 
policy that debts should be settled at the earliest date possible and that a 
multiplication of claims between the same parties should be avoided. Moreover, in the 
majority of cases automatic extinction of mutual debts will probably be in line with 
the explicit or implicit intention of the parties, who would want their mutual debts to 
be settled from their co-existing claims as and when this becomes possible." 

Hierdie oortuigende argumente47 en die feit dat regspraak oorwegend ten 

gunste van outomatiese werking is, laat die skaal beslis in hierdie rigting, 

naamlik dat skuldvergelyking ipso iure werk, swaai. Maar hierdie uitgangspunt 

is onderworpe aan sekere kwalifikasies. Skuldvergelyking moet in 

gedingvoering tussen partye gepleit en bewys word. Die verklaring is 

skynbaar dat dit noodsaaklik is om die regter in te lig dat dit plaasgevind 

het.48 Daar is ook gesag daarvoor dat 'n party 'n keuse het om 6f voort te 

gaan op die basis dat skuldvergelyking plaasgevind het, 6f om te ontken dat 

dit plaasgevind het, sy eie skuld te voldoen en van die ander party eis deur 

Nagdee 1952 ( 1) SA 410 (A); In re TransAfrican Insurance Co ltd (in liquidation) 
1958 (4) SA 324 (W); Harris v Tancred 1960 ( 1) SA 839 (K); SA Metropolitan 
life Assurance Co Ltd v Ferreira 1962 (4) SA 213 (0); Van Aswegen v Pienaar 
1967 (3) SA 677 (0); Adjust Investments (Pty) Ltd v Wiid 1968 (3) SA 29 (O); 
Joint Municipal Pension Fund (Transvaal) v Pretoria Municipal Pension Fund 1969 
(2) SA 78 (T);The Government v Regna-Adwel Business Machines Africa (Pty) Ltd 
1970 (2) SA 428 (T); Great North Farms (Edms) Bpk v Ras 1972 (4) SA 7 (T); 
Evrard v Ross 1977 (2) SA 311 (D); Transkei Development Corporation Ltd v 
Oshkosh Africa (Pty) ltd 1986 (1) SA 150 (K). Vgl ook Christie 528 - 529. 
Volgens Joubert General Principles 288 - 289 is die regspraak hieroor onseker, 
maar spreek die mening uit dat dit gerieflikheidshalwe beter is om 'n keuse ten 
gunste van outomatiese werking te maak. 

46 Op36-37. 

4 7 Sien egter Van der Merwe et al Kontraktereg 396 wat van mening is dat hierdie 
argumente nie die kwessie beslis nie. Volgens die skrywers behoort die kwessie 
deur judisiele evaluering van die toepaslike beleid en beginsels uitgemaak word (op 
391vn193). 

48 Kyk Symon v Brecker 1904 TS 745; In re Trans-African Insurance Co ltd (in 
liquidation) 1958 (4) SA 324 (W); Van Aswegen v Pienaar 1967 (3) SA 677 (0) 
681; Christie 529. Van der Merwe et al Kontraktereg 396 vind hierdie verklaring 
nie oortuigend nie. 
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'n aksie in te stel. 49 Dit is verder ook moontlik om die werking van 

skuldvergelyking deur ooreenkoms uit te sluit. 50 

Skuldvergelyking, of dit nou ipso iure werk of vereis dat een van die partye 

hulle daarop moet beroep, het in elk geval die totnietgaan van die 

verbintenisse tussen die partye tot gevolg asof hulle deur prestasie voldoen 

is. 

5.2.2 lnsolvensie en skuldvergelyking 

Skuldvergelyking as 'n manier om die blootstelling van die banke te 

verminder, word in Suid-Afrika erken. Regulasie 15 van die Regulasies 

Aangaande Banke wat kragtens die Bankwet 94 van 1990 uitgevaardig is, 51 

bepaal soos volg: 

" ( 1) Waar 'n klient sowel debiet- as kredietsaldo 's by 'n bank het, is dit in sekere 
omstandighede toelaatbaar om sodanige saldo's teen mekaar te verreken vir 
doeleindes van die voltooiing van die voorgeskrewe vorms, sodat slegs netto saldo's 
aangegee word. 

(2) Tensy anders in hierdie Regulasies bepaal word, kan verrekening gedoen word 
slegs indien al die volgende omstandighede van toepassing is, naamlik -

(a) 'n wettige reg tot verrekening moet bestaan en die verslagdoenende bank 
moet 'n regsmening ingewin het ten effekte dat sy reg om verrekening toe te 
pas regtens gegrond is en by die likwidasie of bankrotskap van die klient(e) 
of van die bank afdwingbaar sou wees; 

(b) die debiet- en kredietsaldo's moet op dieselfde peroon betrekking he; 

(c) sowel die debiet- as kredietsaldo's moet in dieselfde geldeenheid uitgedruk 
word; en 

(d) die debiet- en kredietsaldo's moet dieselfde vervaltyd he. 

(3) Verrekening word nie toegelaat nie ten opsigte van saldo's wat betrekking het op 
kliente, uitgesonderd buitelandse banke, buite die Republiek. 

49 Voet Commentarius 16.2.3. Vgl Van der Merwe et al Kontraktereg 396; Christie 
529 - 530. 

50 Kyk Herrigel NO v Bon Roads Construction Co (Pty) Ltd 1980 (4) SA 669 (SWA); 
Joubert General Principles 292; Christie 530. 

51 Kyk Goewermentskennisgewing No R 628 van 26 April 1996. 
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Hierdie regulasie vereis dat 'n wettige reg tot verrekening, oftewel 

skuldvergelyking, moet bestaan. 52 Soos reeds hierbo verduidelik, word daar 

vir 'n geslaagde beroep op skuldvergelyking vereis dat twee skulde tussen 

dieselfde persone moet bestaan, dat die skulde presies gelyksoortig moet 

wees, dat albei skulde gelikwideer is en ten volle opeisbaar moet wees. 

Skuldvergelyking by insolvensie sal dus slegs bindend wees as al die vereistes 

vir skuldvergelyking nagekom is voor die sekwestrasie van een van die partye 

by die kontrak. Wanneer sekwestrasie plaasvind, word die insolvent beheer 

oor sy boedel ontneem. Skuldenaars moet nou aan die kurator (of likwidateur) 

betaal en skuldeisers moet hulle vorderings bewys en wag op diwidende wat 

aan hulle toegewys mag word. Die omvang van laasgenoemde vorderings kan 

dus eers in die toekoms bepaal word en is daarom ongelikwideer. Sulke 

ongelikwideerde vorderings kan dus nie in verrekening gebring word teen 

skulde wat aan die kurator verskuldig is nie. 53 

'n Beroep op skuldvergelyking het terugwerkende krag, en indien skulde voor 

sekwestrasie verrekenbaar was, sal hulle deur skuldvergelyking uitgewis 

word. 54 Skuldvergelyking beskerm dus 'n skuldenaar teen die risiko dat sy 

skuldeiser agterna insolvent mag raak. 55 

lndien verrekening dus beskou word as 'n meersydige 

skuldvergelykingsooreenkoms, ontstaan die vraag of die ooreenkoms 

52 In die Engelse teks word vereis dat 'n " ... legal right of set-off must exist...". (Ek 
kursiveer). Die regulasie in die Engelse teks verwys deurgaans na "set-off". In die 
Afrikaanse teks is die woord "verrekening" in plaas van skuldvergelyking gebruik. 

53 Kyk The Government v Thorne 1974 (2) SA 1 (A); Trustee of Murtha v Coghlan 
( 1882) 1 HCG 511; National Bank of South Africa Ltd v Cohen's Trustee 1911 
AD 235 249, 254; Richter NO v Riverside Estates (Pty) Ltd 1946 OPD 209; 
Consolidated Agencies v Agjee 1948 (4) SA 179 (N); De Wet & Van Wyk 
Kontraktereg en Handelsreg 280; Van der Merwe et al Kontraktereg 395; Joubert 
General Principles 292 - 293. Vgl oak Mars 34 7. 

54 De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 283; Mars 347. 

55 Kyk Joint Municipal Pension Fund (Transvaal) v Pretoria Municipal Pension Fund 
1969 (2) SA 78 (T) oar die "practical convenience" en die sekuriteitsfunksie van 
skuldvergelyking; Harris v Tancred 1960 (1) SA 839 (K) 843H waar 
skuldvergelyking beskryf word as 'n "common sense method of self-help"; SWA 
Amalgameerde Afslaers (Eiendoms) Beperk v Lauw 1956 ( 1) SA 346 (A); The 
Government v Thorne 1974 (2) SA 1 (A); Joubert General Principles 286 - 293. 
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afdwingbaar sou wees indien enigeen van die deelnemers insolvent sou raak. 

'n Rigtinggewende beslissing in die verband is die uitspraak in British Eagle 

International Airlines Ltd v Compagnie Nationale Air France. 56 British Eagle 

International Airlines (hierna British Eagle) en Compagnie Nationals Air France 

(hierna Air France) was lade van IA TA ("International Air Transport 

Association"), 'n klaringshuis wat opgerig is met die doel om die maandelikse 

vereffening van skulde tussen internasionale lugdienste wat passasiers en 

vragte namens mekaar vervoer het, te bewerkstellig. lngevolge die reels van 

die klaringshuis het die lede hulle skulde nie direk met mekaar vereffen nie. 

IAT A het die skulde van die lede teen mekaar verreken en die lede het die 

netto bedrag van wat verskuldig was, van IATA geeis. 

Die reels en regulasies van die klaringshuis het alle lede inter se en teenoor 

IATA gebind. Wanneer aansoek gedoen is vir lidmaatskap van IATA het die 

aansoeker naamlik ooreengekom dat die regulasies van die klaringshuis -

" ... in their present form or as the same may from time to time be altered or amended 
and all rules or directions from time to time made or given in pursuance thereof shall 
be binding on the Applicant and shall be deemed to constitute a contract between the 
applicant and l.A.T.A. and every other member for the time being of the clearing 
house. "57 

Verrekening het maandeliks plaasgevind. Aan die einde van elke maand was 

daar 'n sluiting ("closure") vir die voorafgaande maand. Binne vyf dae na 

sluiting, is die netto bedrag verskuldig na en van die lede vasgestel en bekend 

gemaak. Binne sewe dae na bekendmaking van die betrokke bedrae het die 

sogenaamde "call day" aangebreek ingevolge waarvan alle skulde betaalbaar 

aan die klaringshuis gemaak moes word sodat die klaringshuis die skuldeisers 

kon betaal. 

British Eagle het op 6 November 1968 opgehou om besigheid te doen en is 

op 8 November gelikwideer. Op die tydstip toe British Eagle gelikwideer is, 

het sekere lugdienste eise teen British Eagle gehad en British Eagle het op sy 

beurt ook eise teen ander lugdienste, wat Air France ingesluit het, gehad. 

British Eagle het per saldo geld aan die klaringshuis geskuld. 

56 [1975] 2 All ER 390 (HL). 

57 Kyk op 393-394 van die uitspraak. 
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Wanneer 'n lid nie in staat was om sy verpligtinge na te kom nie, het die 

toepaslike klaringshuisreels soos volg bepaal: 

"In the event that a debtor's settlement remains outstanding at the date of closure 
of the subsequent month's clearance, the Clearing House, whilst maintaining the debt 
against the defaulting debtor, will reverse all credits made in the previous month to 
the creditors of that debtor so that, until the delinquent debtor has settled, the 
unsettled clearance will fall appropriately on the creditors concerned. "58 

lngevolge die reels het die wanbetaler dus steeds teenoor die klaringshuis 

aanspreeklik gebly vir die bedrag wat nie betaal is nie, terwyl die verlies as 

gevolg van die feit dat klaring nie voltooi was nie, deur die skuldeisers gedra 

moet word. 

British Eagle se likwidateur het 'n eis teen Air France vir die beta ling van die 

netto bedrag wat Air France aan British Eagle verskuldig was, ingestel. Die 

bedrag het die verskil tussen die waarde van dienste wat na 1 September 

1968 deur British Eagle vir Air France verrig is, en wat deur Air France vir 

British Eagle verrig is, verteenwoordig. 

In geskil was onder andere die datum waarop verrekening voltooi was. 

Volgens die House of Lords was verrekening voltooi " ... when the clearing 

house has ascertained - as it must do within five days of the ·closure' of a 

clearance - the balances due to or from members and informs them 

telegraphically of the amounts due to or from them. "59 lngevolge die 

klaringshuisreels was die verrekening vir September gevolglik voltooi toe die 

netto bedrae op 4 November vasgestel en bekend gemaak is. Skulde wat dus 

gedurende daardie maand (September) aangegaan is, is dus nie deur die 

likwidasie geraak nie, en die likwidateur was gevolglik gebonde aan sodanige 

verrekening. Op 4 November -

" ... the right of British Eagle to have its claims against other airlines ... brought into 
clearance and the right of the 53 ·creditor' airlines to have their claims against British 
Eagle brought into clearance were all satisfied and were replaced by an obligation on 

58 Kyk op 406 van die uitspraak. 

59 Op 408 per Lord Cross. Lord Diplock en Lord Edmund-Davies het met sy uitspraak 
saamgestem. 
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British Eagle to pay the clearing house .... 1160 

Wat die tydperk 1 Oktober tot 6 November 1968 betref, was die likwidateur 

egter volgens die House of Lords nie gebonde aan die reels van die 

klaringshuis nie en dus geregtig om die skulde van ander lugdienste vir 

dienste gelewer, te eis. Die lugdienste wat dienste aan British Eagle verskaf 

het was op hulle beurt geregtig om hulle eise teen British Eagle bewys. 

Volgens die die House of Lords sou dit teenstrydig met openbare beleid wees 

om uit die bepalings van artikel 302 van die Companies Act 1948 te 

kontrakteer wat daarvoor voorsiening maak dat -

" ... the property of a company shall, on its winding up, be applied in satisfaction of 
its liabilities pari passu, and, subject to such application, shall, unless the articles 
otherwise provide, be distributed among the members according to their rights and 
interests in the company." 61 

Die algemene reels wat dus betrekking het op likwidasie moes geld en nie die 

reels van die klaringshuis nie. Volgens Lord Cross was dit irrelevant dat die 

ooreenkoms tussen die partye gesluit is met goeie besigheidsredes voor oe 

en dat die vraag nie gevra is hoe hierdie reelings deur die insolvensie van een 

van die partye geraak sou word nie. 62 

60 408 - 409. 

61 K yk op 409 en 411 van die uitspraak. 

62 Op 411. Die afwykende uitspraak is gelewer deur Lord Morris. Volgens horn was 
daar 'n beding in die kontrak tussen British Eagle en Air France dat geen bedrag 
deur Air France betaalbaar sou wees aan British Eagle nie (op 392). Alie skulde 
tussen lede is, sodra hulle onstaan het, genoveer en het skulde geword wat aan of 
deur die klaringshuis verskuldig was (op 394): 

"The essence of the scheme was that instead of there being debts as 
between members there should be either debits or credits in an account 
with IA TA but no debts as between members. An operator might be in 
overall debit with the clearing house even though, had there been no 
scheme, the operator would have been entitled to receive payments from 
various other operators. 

Gevolglik was Lord Morris van mening dat Air France op geen stadium enige geld 
aan British Eagle verskuldig was nie, vanwee die reeling dat alle skulde wat tussen 
die lede ontstaan as gevolg van dienste wat gelewer is, tot gevolg gehad het dat 
skulde deur of aan die klaringshuis ontstaan. 
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Die gevolgtrekking wat gemaak kan word, is dus dat in die Engelse reg, net 

soos in ons reg, 'n ooreenkoms wat vir netto berekening voorsiening maak 

na likwidasie of sekwestrasie, nietig is, omdat dit met die pari passu-beginsel 

teenstrydig is. Selfs al maak 'n klaringshuisooreenkoms voorsiening v1r 

skuldvergelyking na die likwidasie van eise tussen lede, is dit nietig. 63 

Soos reeds uit die uiteensetting hierbo behoort te blyk, is die posisie in ons 

reg .dieselfde. Sekwestrasie het tot gevolg dat 'n concursus creditorum tot 

stand kom. Die belange van skuldeisers as 'n groep geniet voorkeur bo die 

belange van individuele skuldeisers. Skuldvergelyking na insolvensie sal nie 

afdwingbaar wees nie omdat dit teenstrydig met sodanige concursus 

creditorum sal wees. HR Innes het in Walker v Syfret64 hierdie beginsel soos 

volg verduidelik: 

"The sequestration order crystallizes the insolvent's position; the hand of the law is 
laid upon the estate, and at once the rights of the general body of creditors have to 
be taken into consideration. No transaction can thereafter be entered into with regard 
to estate matters by a single creditor to the prejudice of the general body. The claim 
of each creditor must be dealt with as it existed at the time of the order." 

Die oplossing in die geval van meersydige verrekening kan wees om enige 

insolvente party uit die klaringsproses uit te sluit. Dit is inderdaad die posisie 

in Duitsland waar artikel 19(2) van die "Geschaftsbedingungen der 

Abrechnungsstelle" die volgende bepaal: 

"Stellt die Abrechnungsstelle fest, dass der Sollsaldo eines Teilnehmers nicht gedeck 
ist, setzt sie diesem Teilnehmer eine Frist fOr die Anschaffung der Deckung. Wird die 
Deckung nicht bis zum Ablauf der gesetzten Frist angeschafft, werden alle Teilnehmer 
unterrichtet, dass die Abrechnung nicht zustande gekommen ist. In diesem Fall stellt 
die Abrechungstelle die Abrechnungssalden unter Ausschluss des Zahlungsunfahigen 
und der vom ihm eingelieferten und an ihn ausgelieferten Abrechnungspapiere neu 
fest. Der ausgeschlossene Teilnehmer hat die an ihn ausgelieferten 
Abrechnungspapiere Ober die Abrechnungsstelle oder unmittelbar an die Einlieferer 
zurOckzugeben. Ebenso haben die Teilnehmer die vom dem ausgeschlossenen 
Teilnehemer empfangenen Abrechnungspapiere Ober die Abrechnungsstelle oder 
unmittelbar an diesen zurOckzugeben. Bis zur Buchung der Abrechnungssalden sind 

63 Daar moet in gedagte gehou word dat die klaringshuis in casu volgens die House 
of Lords nie as prinsipaal opgetree het nie, maar as "agent" om 'n 
klaringsmeganisme daar te stel. Die klaringshuis was dus bloat die kanaal waardeur 
betalings bewerkstellig is. Hierdie saak sal dus nie van toepassing wees in gevalle 
waar daar 'n novasie van skulde plaasvind nie. 

64 1911 AD 141 op 166. 
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die Teilnehmer nur Verwahrer der an sie ausgelieferten Abrechnungspapiere." 

lngevolge hierdie artikel word 'n deelnemer wat 'n debietsaldo nie kan beta al 

nie, 'n tydperk gee waarbinne die nodige krediet verkry kan word. lndien die 

tydperk verloop sonder dat die deelnemer daarvan gebruik maak, het geen 

verrekening tot stand gekom nie. 65 'n "Nuwe" verrekening vind dan plaas 

sonder die betrokke deelnemer. Die deelnemer word met ander woorde van 

die verrekeningsproses uitgesluit. 

Volgens Canaris dien hierdie reeling ter beskerming van die Bundesbank as 

sentrale bank, sodat die bank gevrywaar word van die dilemma dat 

verrekening nie afgesluit kan word nie. Die bank word ook gevrywaar om 

krediet te verskaf aan sodanige insolvente deelnemer. S6 'n aksie sou in elk 

geval strydig wees met die Bundesbank se funksie as blote bemiddelaar van 

die verrekeningsverkeer. 66 

lndien klaring of verrekening ook in ons reg as meersydige skuldvergelyking 

beskou word, is daar sekere artikels in die lnsolvensiewet67 en die 

Maatskappywet68 wat in oorweging geneem sal moet word. 

Artikel 46 van die lnsolvensiewet bepaal dat indien skuldvergelyking minder 

as ses maande voor sekwestrasie plaasgevind het, die kurator van die boedel 

65 Kyk ook Canaris Bankvertragsrecht 475; Canaris Grundprobleme 1004 ev. Kyk ook 
art 19( 1) van die "Geschaftsbedingungen" ingevolge waarvan bepaal word dat die 
verrekening plaasvind onderhewig aan 'n "auflosende Bedingung" dat elke 
deelnemer sy betalingsverpligtinge nakom: 

"Die Abrechnung wird unter der auflosenden Bedingung durchgefUhrt, dass 
ein Teilnehner seine Zahlungsverplichtungen aus der Abrechnung 
gegenuber der Zweiganstalt als Abrechnungsstelle nicht erfUllt. Jeder 
Teilnehmer hat auf seinem Girokonto Deckung fQr einen in der Abrechnung 
enstandenen Sollsaldo rechtzeitig zur VerfUgung zu stellen. Die 
Zweiganstalt ist berechtigt, die Guthaben auf den Girokonten der 
Teilnehmer bis zum Ausgleich der Verplichtungen aus der Abrechnung zu 
sperren. Schafft ein Teilnehmer Deckung nicht an, ist er vom Tage der 
laufenden Abrechnung an von der Teilnahme am Abrechnungsverkehr 
ausgeschlossen." 

66 Canaris Bankvertragsrecht 476. 

67 24 van 1936. 

68 61 van 1973. 
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van een van die partye die skuldvergelyking met die goedkeuring van die 

Meester kan verontagsaam indien dit nie in die gewone loop van besigheid 

plaasgevind het nie. Die betrokke persoon moet dan die verskuldigde bedrag 

aan die boedel betaal en sy eie eis teen die boedel bewys asof geen 

skuldvergelyking plaasgevind het nie. 69 Volgens Smith moet soos volg 

vasgestel word of 'n bepaalde transaksie in die gewone loop van sake 

plaasgevind het: 

"In attempting to establish whether a particular transaction is in the ordinary course 
of business or not the approach must be objective. The decisive consideration is not 
the opinion of the insolvent or the debtor but that of the ordinary man of business. 
The question to be asked is whether if regarded objectively solvent persons would in 
the normal course of business act in the same way as the persons concerned in the 
transaction. "70 

lndien hierdie objektiewe toets op verrekening ingevolge die reels van die 

klaringshuis toegepas word, is dit duidelik dat sodanige verrekening wel in die 

gewone loop van sake plaasvind en dat 'n kurator of likwidateur dit nie 

sonder meer sal kan verontagsaam nie. 71 

69 Vgl Mars 346. 

70 Smith Set-off 30. Kyk ook Mars 218; Smith Insolvency 128 ev; Pretorius 's 
Trustee v Van Blommenstein 1949 91) SA 267 (0) 273; Hendriks NO v 
Swanepoe/ 1962 (4) SA 338 (A) 345; Joosab v Ensor NO 1966 ( 1) SA 319 (A) 
326; S v Schwartz 1972 (2) SA 295 (K) 304; Paterson NO v Trust Bank of Africa 
Ltd 1979 (4) SA 992 (A) 997. 

71 Artikel 46 is gewysig deur lnsolvensiewysigingswet 32 van 1995 en die volgende 
voorbehoudsbepaling is bygevoeg: 

"Met dien verstande dat enige skuldvergelyking van krag is en die kurator 
van die insolvent boedel bind indien dit plaasvind tussen 'n beurs of 'n 
markdeelnemer soos omskryf in artikel 35A en enige ander party 
ooreenkomstig die reels van so 'n beurs, of indien dit kragtens 'n 
ooreenkoms soos omskryf in artikel 358 plaasvind." 

Artikel 69(6)(b) van die 8ankwet 94 van 1990 is verder deur die 
8ankwysigingswet 55 van 1996 geskrap en vervang deur artikel 69(68) wat soos 
volg lui: 

"Ondanks andersluidende bepalings van hierdie Wet is artikels 35A, 358 en 
46 van die lnsolvensiewet, 1936 (Wet No 24 van 1936), mutatis mutandis 
van toepassing op die kurator van 'n bank onder kuratele en op so 'n bank 
asof die kurator 'n kurator van 'n insolvente boedel en die bank 'n 
insolvente of gesekwestreerde boedel was soos in daardie artikels beoog." 

Die definisie van 'n "beurs", saamgelees met die definisie van 'n 
"verrekeningshuis" soos omskryf in die Wet op 8eheer van Finansiele Markte 55 
van 1989 sluit nie 'n verrekeningshuis vir banke in nie. Die definisie van 
"markdeelnemer" soos saamgelees met die definisies van 'n "finansiele 
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Artikel 46 het slegs betrekking op daardie gevalle waar skuldvergelyking 

ingevolge die gemene reg kan plaasvind. 72 Artikel 46 het dus slegs te doen 

met die geval waar skulde reeds voor sekwestrasie in verrekenbare vorm 

teenoor mekaar gestaan het. Soos reeds hierbo verduidelik, waar 'n skuld 

eers na sekwestrasie ontstaan, is die posisie dat vorderings teen die insolvent 

deur sekwestrasie ongelikwideer word, want hulle uiteindelike omvang word 

eers in die toekoms bepaal. 73 Su Ike vorderings kan dus nie in verrekening 

gebring word teen die skulde aan die kurator verskuldig nie. 74 lndien 'n skuld 

opeisbaar word na die sekwestrasie van die skuldenaar, kan die skuld nie teen 

die insolvent se kurator in verrekening gebring word wannneer daar probeer 

word om 'n eis teen die boedel af te dwing nie. 75 Die gevolgtrekking kan dus 

gemaak word dat enige ooreenkoms wat voorsiening maak v1r 

skuldvergelyking na insolvensie nie afgedwing kan word ingevolge die 

gemene reg nie. lndien een van die partye gesekwestreer word nadat daar 

skuldvergelyking plaasgevind het, sal die verbintenisse steeds tenietgaan. 

Artikel 348 van die Maatskappywet bepaal soos volg: 

"'n Likwidasie van 'n maatskappy deur die Hof word geag te begin op die tydstip van 

instrument-prinsipaal" of 'n "finansiele instrument-handelaar" soos omskryf in die 
Wet op Beheer van Finansiele Markte, sluit soortgelyk oak nie banke as deelnemers 
in die betalingstelsel in nie. 

72 Mars 346 - 347. 

73 De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 280. 

74 Kyk oak Joubert General Principles 292 - 293 wat dit soos volg verduidelik: 
"Sequestration also brings into play the principle that creditors of the 
insolvent estate must be dealt with equally and therefore set-off is allowed 
only if it could have operated before sequestration and not where the one 
debt becomes liquidated only afterwards or becomes due thereafter." 

75 Kyk National Bank of South Africa Ltd v Cohen's Trustee 1911 AD 235 249 254; 
Walker v Syfret NO 1911 AD 141 160, 166; Richter NO v Riverside Estates (Pty) 
Ltd 1946 OPD 209 223 - 224; Consolidated Agencies v Agjee 1948 (4) SA 179 
(N) 190; The Government v Thorne 1974 (2) SA 1 (A) 9; Roman Catholic Church 
(Klerksdorp Diocese) v Southern Life Association Ltd 1992 (2) SA 807 (A) 815. 
Vgl oak Joubert General Principles 292 - 293; Van der Merwe et al Kontraktereg 
395. 
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die voorlegging aan die Hof van die aansoek om likwidasie. 1176 

Hierdie bepaling het tot gevolg dat die likwidasie van 'n maatskappy met 
• terugwerkende krag intree vanaf die datum van die voorlegging aan die hot 

van die betrokke aansoek. Alie besigheid gedoen en vervreemdings deur die 

maatskappy gemaak na daardie datum sal dus regtens geag aangegaan 

gewees het na die begin van die likdwidasieproses. Hierdie terugwerkendheid 

sal natuurlik slegs in werking tree sodra die likwidasiebevel uitgereik is. 77 

Artikel 341 (2) van die Maatskappywet bepaal verder: 

11 Elke vervreemding van sy goed (insluitende vorderingsregte) deur 'n maatskappy wat 
gelikwideer word en nie sy skulde kan betaal nie, wat gemaak is na die aanvang van 
die likwidasie, is nietig tensy die Hof anders beveel. 11 

Aangesien die terme 11 vervreemding 11 en 11 goed 11 nie deur die Maatskappywet 

gedefinieer word nie, moet die woordomskrywings van die lnsolvensiewet op 

artikel 341 (2) toegepas word. 78 Volgens die lnsolvensiewet79 beteken 
11 vervreemding 11 

-

11 
... 'n oordrag of afstand van regte op goed en omvat 'n verkoop, huur, verband, 

pand, lewering, betaling, kwytskelding, skikking, skenking of 'n kontrak in die sin, 
maar omvat nie 'n vervreemding tot voldoening aan 'n order van die hof nie ". 

11 Goed 11 beteken -

76 Die aansoek word aan die hof voorgele wanneer dit behoorlik by die griffier van die 
hof ingedien is. Kyk Rennie NO v South African Sea Products Ltd 1968 (2) SA 
138 (K) 141 0 142; Meaker NO v Campbell's New Quarries (Pvt) Ltd 1973 (3) SA 
157 (R) 159 - 160; Wolhuter Steel (Welkom) (Pty) ltd v Jatu Construction (Pty) 
ltd 1983 (3) SA 815 (0) 816; Venter NO v Farley 1991 (1) SA 316 (W) 320. 
Volgens Henochsberg (738) is behoorlike indiening by die griffier die indiening van 
die kennisgewing van mosie, die meegaande beedigde verklaring/s tesame met 
bewys van voldoening aan die bepalings van art 346(4). 

77 Vermeulen v CC Bauermeister (Edms) Bpk 1982 (4) SA 159 (T) 162 

78 Herrigel NO v Bon Roads Consttuction Co (Pty) ltd 1980 (4) SA 669 (SWA) 647; 
International Shipping Co (Pty) ltd v Affinity (Pty) ltd 1983 (1) SA 79 (K) 85. Kyk 
ook Douglas Termination 325 even Henochsberg 679. 

79 Kyk art 2. 
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" ... roerende goed of onroerende goed, waar oak al in die Republiek gelee en omvat 
voorwaardelike regte op goed met uitsondering van die voorwaardelike regte van 'n 
fideikommissaire erfgenaam of legataris". 

Daar kan geargumenteer word dat verrekening kwalifiseer as 'n "afstand van 

regte op goed" soos vervat in die definisie van die term "vervreemding" .80 

Verrekening sal dus 'n vervreemding van goed wees soos deur artikel 341 (2) 

bedoel. 

Dit is duidelik dat bostaande artikels van die Maatskappywet onnodige 

onsekerhede vir banke en hulle kliente skep. 81 Oar die algemeen weet kliente 

en banke nie wanneer hulle met ander banke besigheid doen en is daar oak 

geen manier waarop hulle te wete kan kom, of 'n aansoek vir die likwidasie 

van 'n maatskappy gebring is nie. Dit mag dus gebeur dat die verrekening en 

gevolglike vereffening ingevolge artikel 348 en 341 (2) nietig is, indien die 

verrekening en vereffening plaasgevind het nadat so 'n aansoek voorgele is 

en 'n bevel vir likwidasie uitgereik is. 

Die feit dat die hof ingevolge artikel 341 (2) 'n diskresie het om vervreemdings 

geldig te verklaar, is nie voldoende beskerming nie. 82 Aangesien daar in die 

Maatskappywet geen riglyne te vinde is aangaande die uitoefening van hierdie 

diskresie nie, sal die howe se beslissings in die verband geraadpleeg moet 

80 Die woorde "of 'n kontrak in die sin" in die woordomskrywing of definisie van 
vervreemding, beheers al die transaksies daarin genoem. Kyk Henochsberg 672. In 
Estate Jager v Whitaker & another 1944 AD 246 op 250 se HR Watermeyer die 
volgende van die definisie: 

"This definition is important. It shows that a disposition may take the form 
of a contract which creates rights and obligations and may also take the 
form of an alienation of property." 

Hierdie definisie is nie alomvattend nie. In Langeberg Kooperasie Bpk v lnverdoorn 
Farming and Trading Company Ltd 1965 (2) SA 587 (A) is beslis dat ten spyte van 
die feit dat 'n borgkontrak nie spesifiek in die definisie genoem is nie, dit nogtans 
ingesluit is, omdat dit in wese 'n kontrak vir die betaling van geld is. Kyk oak 
Ensor NO v Nedbank Ltd 1978 (3) SA 110 (D) 113; Swanee's Boerdery (Edms) 
Bpk (in liquidation) v Trust Bank of Africa Ltd 1986 (2) SA 850 (A) 859. 

81 Kyk Douglas Termination 235 ev. 

82 Douglas Termination 236 ev. 
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word. 83 Oor die algemeen sal die hot 'n vervreemding geldig verklaar as dit 

neerkom op 'n redelike en bona fide bedryf van die maatskappy se besigheid 

in die gewone loop van sake. 84 'n Hof sal egter weier om 'n vervreemding 

geldig te verklaar as die gevolg daarvan is dat 'n skuldeiser bo ander 

skuldeisers voorkeur geniet. 85 Die feit dat verrekening plaasvind in die 

gewone loop van sake en dat dit dee I vorm van 'n bank se bona fide en 

redelike bedryf, sal dus nie 'n hot daartoe beweeg om 'n verrekening geldig 

te verklaar nie, aangesien verrekening in die geval van insolvensie van een 

van die deelnemers daartoe sal lei dat sodanige deelnemer voorkeur geniet. 

5.2.3 Gevolgtrekking 

Die feit dat verrekening nie wedersyds plaasvind nie, behoort nie te verhoed 

dat verrekening ook in ons reg as meersydige skuldvergelyking geklassifiseer 

word nie. 86 Die skulde of betalingsverpligtinge wat verreken word, voldoen 

wel aan die ander vereistes vir skuldvergelyking, aangesien sodanige skulde 

opeisbaar, gelikwideer en gelyksoortig is. Die aard van verrekening dui daarop 

dat skuldvergelyking plaasvind, met ander woorde dat die 

betalingsverpligtinge tussen die deelnemers uitgewis word. 87 Verder kan uit 

die deelname van die deelnemers afgelei word dat hulle ooreengekom het dat 

sodanige skuldvergelyking meersydig plaasvind. 

83 Douglas Termination 479 ev. 

84 In re Wiltshire Iron Co; Ex Parte Pearson [ 1 868] LR 3 Ch App 443 44 7; Re Gray's 
Inn Construction Co Ltd [1980] 1 All ER 814 (CA) 819 - 820; Henochsberg 679 -
680. 

85 Herrigel NO v Bon Roads Construction Co (Pty} Ltd 1980 (4) SA 669 (SWA) 679 -
680; Rousseau v Malan 1989 (2) SA 451 (K) 459; Re Gray's Inn Construction Co 
Ltd [1980] 1 All ER 814 (CA) 819 - 820. Volgens Douglas (Termination 499 ev) 
sal enige vervreemding wat 'n konkurrente skuldeiser bo 'n ander bevoordeel, 
teenstrydig met die doelstellings van art 341 (2) wees. 

86 Kyk ook South African Reserve Bank South African National Payment System (op 
16) waar "netting" oftewel verrekening gedefineer word as "an agreed off-setting 
of positions or obligations between participants." 

87 Kyk South African Reserve Bank South African National Payment System (op 16) 
waar die funksie van "netting" s6 beskryf word: 

"Netting reduces a large number of individual positions or obligations to a 
smaller number of obligations or positions." 
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Die onsekerhede rakende die posisie van 'n insolvente deelnemer in die 

klaringsproses moet aangespreek word. Daar word aan die hand gedoen dat 

wetgewing aanvaar behoort te word ingevolge waarvan die bepalings van 

artikel 348 van die Maatskappywet nie van toepassing sal wees nie indien 'n 

likwidasiebevel uitgereik word nadat vereffening reeds by die Reserwebank 

plaasgevind het. Dit sal tot gevolg he dat vereffening by die Reserwebank, 

naamlik die boekinskrywings wat gemaak word in die onderskeie rekenings 

van die deelnemers wat by die Reserwebank gehou word, finaal en 

onherroepbaar is. 88 

Soos reeds verduidelik, sal enige ooreenkoms wat voorsiening maak vir 

skuldvergelyking na insolvensie nie ingevolge die gemene reg afgedwing kan 

word nie. Verrekening, nadat 'n likwidasiebevel uitgereik is of nadat 'n 

kurator aangestel is, is dus ingevolge die gemenereg nie moontlik nie. lndien 

'n deelnemer gesekwestreer, gelikwideer of onder geregtelike bestuur geplaas 

word voordat vereffening plaasvind, maar nadat verrekening plaasgevind het 

of selfs terwyl verrekening plaasvind, behoort sodanige deelnemer, soos in 

die Duitse reg, bloot uit die verrekeningsproses gesluit te word, en 

verrekening sal weer moet plaasvind sonder sodanige insolvente deelnemer. 

Die nadeel van hierdie oplossing vanuit die oogpunt van die ander 

deelnemers, is natuurlik dat hulle nie betaal word nie en nou bloot 

konkurrente skuldeisers is. Die verdere gevaar is die van sistemiese risiko 's, 

naamlik dat die onvermoe van een deelnemer om nie te betaal nie, die ander 

deelnemers ontneem van fondse wat aan hulle verskuldig is en sal lei tot 'n 

kettingreaksie waar dit gevolglik vir 'n groot aantal deelnemers ook nie 

moontlik sal wees om hulle onderskeie betalingsverpligtinge na te kom nie. 89 

88 Dit is in ooreenstemming met die doelstellings van die nuwe Nasionale 
Suid-Afrikaanse Betalingsstelsel soos in die vooruitsig gestel in hoofstuk 2 van 
South African Reserve Bank South African National Payment System. 

89 Die Bank for International Settlement Systems het in sy verslag genaamd 
"Real-Time Gross Settlement Systems" die volgende ten aansien van hierdie risiko 
gese (kyk BIS Settlement Systems op 9): 

" ... in systems where positions are not controlled, this recalculation could 
lead to an unexpected and sizable change in the remaining participants' 
settlement obligations. For instance, if bilateral ·net credits' due from the 
defaulting participant are no longer available, the remaining participants are 
likely to find that their net settlement obligations have increased. This 
could in turn seriously affect the financial position of these participants, 
which might result in further knock-on effects." 
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Ten einde die vrese te besweer, word aan die hand gedoen dat wetgewing 

aanvaar moet word ingevolge waarvan ooreenkomste wat voorsiening maak 

vir verrekening, op die kurator of likwidateur van 'n insolvente deelnemer 

bindend sal wees ten opsigte van betalingsopdragte of opdragte om te 

vereffen wat deur die verrekeningshuis ontvang is voordat 'n likwidasiebevel 

uitgereik is. 90 

Alie deelnemers behoort verder verplig te word om sekuriteit vir 

vereffeningsverpligtinge te verskaf. 91 Dit is ook die posisie in die Duitse reg, 

soos blyk uit artikel 19( 1) van die "Geschaftsbedingungen der 

Abrechnungsstelle": 

90 'n Ander metode om sistemiese risiko's tee te werk, is om 'n sogenaamde 
"real-time gross settlement system" (RTGS) te gebruik ingevolge waarvan alle 
groot interbank fondsoordragte, individueel en op 'n deurlopende basis gedurende 
die dag vereffen word. Daar vind met ander woorde geen multilaterale verrekening 
plaas nie aangesien vereffening na elke transaksie geskied. (Kyk BIS Settlement 
Systems 1 ev en omskrwying op 10). So 'n gekoppelde stelsel wat interbank 
fondsoordragte ten opsigte van groat bedrae elektronies en onmiddellik vereffen, is 
ook een van die doelstellings van die nuwe Suid-Afrikaanse betalingstelsel soos 
geformuleer in South African Reserve Bank South African National Payment 
System 28 ev. Hierdie metode van vereffening sal egter slegs ten opsigte van 
groat bedrae ingestel word. Die sogenaamde "net settlement system" waar 
multilaterale verrekening van kleiner bedrae plaasvind, bly behoue. 

91 In hierdie verband kan ook 'n beperking op die netto debiet van elke deelnemer 
geplaas word. Die "Bank for International Settlements" (kyk BIS Settlement 
Systems 40) beskryf die gevolge van so 'n beperking s6: " ... a sending bank is not 
able to process any transfer orders that would cause it to exceed its net debit cap. 
The cap ... sets a ceiling on the loss that can arise should a participant default and 
fail to settle .... [T]he size of the cap is determined by the participant itself, with the 
participant having to secure its position in some way - for example, the cap is 
determined by the amount of the collateral the participant provides. In the event of 
a participant failure the collateral will, if necessary, be used to ensure that the 
defaulter's obligations to the remaining members of the system are still met." 
Hierdie voorstel sal ook in ooreenstemming wees met die sogenaamde "Minimum 
Standards for the Design and Operation of Cross-Border and Multi-Currency 
Netting and Settlement Schemes" soos voorgestel in die "Lamfulussy Report" 
(Bank for International Settlements Report of the Committee on Interbank Netting 
Schemes of the Central Banks of the Group of Ten Countries (Basie) November 
1990): 

"Ill Multilateral netting systems should have clearly-defined procedures for 
the management of credit risks and liquidity risks which specify the 
respective reponsibilities of the netting provider and the participants. These 
procedures should also ensure that all parties both have the incentives and 
the capabilities to manage and contain each of the risks they bear and that 
limits are placed on the maximum level of credit exposure that can be 
produced by each participant." 
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11 
... Jeder Teilnehmer hat auf seinem Girokonto Deckung fUr einen in der Abrechnung 

entstandenen Sollsaldo rechtzeitig zur VerfOgung zu stellen. Die Zweiganstalt ist 
berechtigt, die Guthaben auf den Girokonten der Teilnehmer bis zum Ausgleich der 
Verplichtungen aus der Abrechnung zu sperren. Schafft ein Teilnehmer Deckung nicht 
an, ist er vom Tage der laufenden Abrechnung an van der Teilnahme am 
Abrechnungsverkehr ausgeschlossen. 11 

lndien 'n deelnemer dus nie sy betalingsverpligtinge nakom nie, behoort die 

Reserwebank in staat gestel word om sodanige sekuriteit van 'n insolvente 

deelnemer of enige bates wat vir doeleindes van vereffening beskikbaar gestel 

is voordat 'n bevel vir likwidasie ontvang is, outomaties ter voldoening van 

sy verpligtinge ingevolge die verrekening aan te wend. 92 

5.3 DIE "AUTOMATED CLEARING BUREAU (PTY) LTD" 

Die Automated Clearing Bureau (Edms) Bpk, algemeen bekend as die ACB, is 

'n maatskappy wat in 1973 gestig is deur die Suid-Afrikaanse 

verrekeningsbanke om vir gerekenariseerde fasiliteite tussen banke 

voorsiening te maak. 93 Die gerekenariseerde fasiliteite wat aangebied word, 

is die volgende: 

92 Vgl byvoorbeeld die voorgestelde strategiee van die nuwe Nasionale 
Suid-Afrikaanse Betalingstelsel soos geformuleer in South African Reserve Bank 
South African National Payment System (op 33): 

"[121] The provision of liquidity for settlement purposes will require a 
dynamic collateral-management system. This will enable banks to monitor 
and manage their intraday accommodation requirements and collateral that 
they place at the disposal of the SA Reserve Bank to facilitate the 
automatic conversion of collateral for funding of settlement accounts. 
[122] The collaterisation required to cover intraday exposures and the cost 
of intraday liquidity will have to be negotiated, and a phased 
implementation approach will be followed. The nature and availability of 
securities and other instruments acceptable to the SA Reserve Bank will 
also be reviewed. 
[123] In view of the measures taken to reduce 
payment-system-related-risks, the prudential requirements (that is, capital 
and reserves, cash reserves, liquid assets) also need to be reassessed, to 
ascertain whether such cash reserves or liquid assets could be considered, 
in part, as collateral for settlement purposes. 11 

93 Malan par 189; Volkskas Bank Bpk v Bankorp Bpk (h!a Trust Bank) 1991 (3) SA 
605 (A); Kwamashu Bakery Ltd v Standard Bank of South Africa Ltd 1995 (1) SA 
377 (D); Visser Automated Clearing 3; Malan Legal Implications 153; vgl oak die 
ACB-magneetbanddienshandleiding; Report - Giro System 3, 26. 
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(i) Die outomatiese verwerking en verrekening van tjeks deur middel 

van magnetiese ink-karakterherkenning (MICR). 

(ii) Die verrekening van SASWITCH-transaksies. Die ACB dien as 'n 

sentrale punt vir die verrekening van transaksies wat kliente by ander 

banke se outotellers uitvoer. 

(iii) Die ACB-stelsel maak ook voorsiening vir 'n magneetbanddiens vir 

die verrekening van direkte krediet- en debiettransaksies. In hierdie 

verband is daar drie soorte dienste wat aangebied word: 

(a) 'n Gedateerde diens. Die ACB verskaf twee subdienste, 

naamlik 'n vyf-dae-diens en 'n twee-dae-diens. Die vyf-dae-diens 

vereis dat die gebruiker sy band by die ACB vir verwerking vyf 

werksdae voor die betaaldatum indien. Die twee-dae-diens 

vereis dat die band die ACB twee werksdae voor die 

betaaldatum bereik. 

(b) Daar is ook 'n een-dag-diens ( "sameday service") vir 

gemagtigde gebruikers wat transaksies wat meer as R 10 000 is, 

genereer. 

(c) Daar word ook voorsiening gemaak vir interbank-oordragte 

wat op 'n een-dag-basis ("same-day basis") uitgevoer word. 

Banke se huishoudelike transaksies word via hierdie diens 

geprosesseer. Die diens hanteer verder ook alle debiet- en 

krediettransaksies wat deur individuele kliente gegenereer word, 

deur die gebruik van die verskeidenheid tuisbankdienste wat 

deur die banke aangebied word. 94 Die magneetbanddiens is dus 

'n geleibuis vir die hantering van alle elektroniese transaksies 

wat gegenereer word via die verskeie banke se 

klient-geaktiveerde terminaalstelsels (tuisbankdienste). In hierdie 

verband tree die ACB dus suiwer as 'n elektroniese klaringshuis 

op. 

Daar is huidiglik vier outomatiese klaringsburo's in Suid-Afrika, naamlik in 

94 Kyk hfst 8 oar tuisbankdienste. 
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Johannesburg, Durban, Kaapstad en in Port Elizabeth. 95 

5.3.1 Die ACB-Magneetbanddiens96 

Die magneetbanddiens van die ACB word in samewerking met die lidbanke 

aangebied. Enige maatskappy of instelling mag aansoek doen om van die 

diens gebruik te maak. 97 Die di ens word aangewend vir die verrekening van 

direkte debiet- en krediettransaksies, dit wil se vir die invordering van 

betalings van skuldenaars (debiete) en vir die betalings aan skuldeisers 

(krediete). Net betalings of invorderings van 'n gereelde aard word verwerk, 

byvoorbeeld versekeringspremies, verbandpaaiemente, huurkooppaaiemente, 

huurbetalings, salarisse, pensioene, ensovoorts. 

In die geval van 'n debiettransaksie werk die stelsel kortliks soos volg: 98 

(i) Die gebruiker (dws 'n maatskappy of ander instansie wat van die 

gerekenariseerde betalingsdiens gebruik maak) verkry magtiging van sy 

kliente om betalings deur middel van die magneetbanddiens in te 

vorder. 

(ii) Die gebruiker skep die debietorders op 'n magneetband wat aan die 

ACB gelewer word sodra die betalings verskuldig raak. 

(iii) Die ACB verwerk die band en versprei die debietorders aan die 

verskillende banke waar die kliente se rekenings gehou word. 

(iv) Die betrokke banke debiteer die kliente se rekenings. Die kliente se 

rekenings word gedebiteer op die dag waarop die bande aan die banke 

gelewer word. 99 

95 Kwamashu Bakery Ltd v Standard Bank of South Africa Ltd 1995 ( 1) SA 377 (D) 
386. 

96 Vgl die ACB-magneetbanddiens se handleiding; Report - Giro System 4 ev. Slegs 
die diens vir waardedatum-transaksies word beskryf. 

97 Vgl Lombard Outomatiese Betaling 16 ev. 

98 Vgl die uiteensetting op 1-1 van die handleiding. 

99 Kyk Malan par 189. 
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(v) Die gebruiker se bank krediteer die gebruiker met die totale waarde 

van die debietorders wat op die band ingelewer word. Debiete teen 

kliente se rekenings en die krediet op die gebruiker se rekening moet 

op dieselfde dag wat deur die gebruiker gespesifiseer is, deur die 

betrokke banke verwerk word. 

(vi) Die transaksies tussen die banke word outomaties deur die ACB 

verreken. Vereffening tussen die banke vind net soos in die geval van 

tjeks, plaas deur inskrywings in die rekenings wat die banke by die 

Suid-Afrikaanse Reserwebank hou. 100 

Die stelsel werk in wese dieselfde wat kredietoordragte betref. 

Die ACB publiseer 'n gebruikershandleiding waarin die reels, standaarde en 

prosedures vervat is wat die magneetbanddiens beheers. In terme van die 

gebruikersooreenkoms tussen die ACB, die gebruiker en sy bank stem die 

partye in om hierdie handleiding na te kom. 

5. 3. 1. 1 Die regsverhoudinge tussen die deelnemende partye 

Soos reeds verduidelik, word die regsverhouding tussen die partye beheers 

deur die gebruikersooreenkoms tussen hulle gesluit, en ook deur die reels en 

prosedures wat in die gebruikershandleiding vervat is. In bree trekke is die 

belangrikste daarvan die volgende: 

In die eerste plek moet die gebruiker 'n geskrewe magtiging van die 

skuldenaar of skuldeiser verkry voordat transaksies ten opsigte van die 

skuldenaar of skuldeiser deur middel van die magneetbanddiens verwerk kan 

word. In terme van die gebruikersooreenkoms waarborg die gebruiker dat elke 

klient op wie se rekening 'n debiet of krediet geskep word, 'n skriftelike 

magtiging uitgereik sal he aan die klient se bank om sodanige klient se 

rekening te debiteer of krediteer, na gelang van die geval. Daar word ook 

aanbeveel dat die gebruiker sy klient om 'n gekanselleerde tjek vra tydens 

ondertekening van die magtiging sod at die rekening- en taknommer vanaf 'n 

betroubare bron verkry word. In terme van die gebruikersooreenkoms erken 

die gebruiker dat daar geen verpligting op die klient se bank of op enige ander 

100 Report - Giro System 4. 
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persoon rus om te verseker dat die bedrae en/of die rekeningnommers op 

inskrywings wat onder die magtiging aangebied word, korrek is nie. In die 

geval van 'n foutiewe transaksie sal die gebruiker in hierdie verband geen eis 

he teen die ACB of enige bank nie. 101 

Dit is die gebruiker se verantwoordelikheid om voldoende 

sekuriteitsvoorsorgmaatreels te tref gedurende voorbereiding en vervoer van 

bande. Dit is ook die gebruiker se verantwoordelikheid om te verseker dat die 

bande deur die ACB nie later as die tyd en datum waarop daar vir indiening 

ooreengekom is, ontvang word nie. Daar word baie uitdruklik in die 

handleiding uitgestip dat die ACB geen verantwoordelikheid aanvaar van 

enige aard in verband met 'n band in enige stadium voor die aanvaarding 

daarvan op die ACB-perseel nie. Die ACB aanvaar verder geen 

verantwoordelikheid van enige aard vir ongemagtigde, gewysigde, vervangde, 

ongeldige, foutiewe of bedorwe data wat by die ACB ingedien is nie, behalwe 

insoverre dit deur die ACB se gewone beheermaatreels en die normale 

prosedures van redigering bespeur kan word. Dekbande vir alle bande moet 

in elk geval deur die gebruiker voorberei word vir ingeval 'n band verlore raak 

of onleesbaar raak. Hierdie dekbande moet minstens vier werkdae na die 

laaste betaaldatum op die band deur die gebruiker gehou word. 

'n Klient se magtiging word as betwis beskou net as hy skriftelik verklaar dat 

hy nie die betrokke trekking gemagtig het nie, die trekking in stryd is met sy 

magtiging, of hy die gebruiker opdrag gegee het om sy magtiging te 

kanselleer. Die gebruikershandleiding beklemtoon dat die bank nie in 'n geskil 

tussen sy klient en 'n gebruiker betrokke kan raak nie. 102 lndien die bank 'n 

klag van 'n klient ontvang binne dertig dae na betaaldatum oor 'n beweerde 

ongemagtigde magneetbanddebiet is die bank geregtig om die debiet 

onmiddellik om te swaai na die gebruiker se genomineerde rekening. 103 lndien 

die klag ingedien word na dertig dae van betaaldatum af moet die bank die 

101 Report - Giro System 4. 

102 Opp2-4. 

103 Die gebruiker reel met sy bankiers om minstens een lopende bankrekening te hou 
waarteen transaksies wat met die magneetbanddiens verband het, geboek word. 
Hierdie rekening word die genomineerde rekening genoem. Genomineerde 
rekenings moet gehou word by die borgbank (dws die bank waarmee die gebruiker 
die gebruikersooreenkoms aangegaan het). 
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gebruiker dertig dae skriftelike kennisgewing te dien effekte gee. lndien die 

gebruiker binne sodanige tydperk in gebreke bly om die geldigheid van die 

betrokke magtiging tot bevrediging van die bank te bewys, moet die bank die 

debiet onmiddellik omswaai na die gebruiker se genomineerde rekening. 

lndien 'n krediet aan 'n verkeerde persoon betaal word as gevolg van 'n 

onbespeurde rekeningnommerfout, kan die gebruiker die betrokke banktak 

versoek om te help met die invordering van die betrokke bedrag. Die bank is 

egter onder geen verpligting om meer te doen as om die naam en die adres 

van die persoon te verstrek nie. Die gebruiker moet dan die bedrag regstreeks 

van die persoon verhaal. Die toepaslike regsgronde sal die wees van 

ongeregverdigde verryking. Gebruikers mag nie debiettransaksies loods ten 

einde 'n krediettransaksie wat verkeerd verwerk is, om te swaai of reg te stel 

nie. 

In die gebruikersooreenkoms is die volgende vrywaringsklousule ook vervat: 

"Die Gebruiker: 
(i) Vrywaar verder beide ACB en die bank en as 'n · stipulatio alteri' vrywaar hy 
insgelyks ook die klient se Bank en onderneem hy om hulle skadeloos te stel teen 
enige en alle verliese, koste, fooie, skade, aanspreeklikheid, eise, gedinge en 
vorderinge van watter aard ookal, wat hulle mag ly, oploop, onderhewig wees aan of 
deur wie ookal teen hulle ingestel mag word as gevolg van of op enige manier 
voortspruitend uit, die betaling van enige debiet of krediet geskep of geag om geskep 
te wees deur die gebruiker, of die versuim met of sonder rede en hetsy opsetlik of 
onopsetlik, om enige sodanige transaksie te betaal." 

'n Verdere klousule lui egter dat nieteenstaande enige bepaling in die 

paragraaf, sal die ACB, die gebruiker se bank en die klient se bank nie 

gevrywaar wees nie teen enige verliese, koste, fooie, skade, 

aanspreeklikheid, eise, gedinge of vorderinge wat voortspruit uit enige 

nalatige of opsetlike handeling of versuim aan die kant van die ACB, die 

gebruiker se bank of die klient se bank. Dit lyk dus asof hierdie klousule, in 

elk geval wat die skuldvereiste betref, die aangehaalde paragraaf kanselleer. 

Die gebruiker onderneem verder om alle gelde wat aan die gebruiker of die 

klient betaal is, terug te betaal aan die ACB, die gebruiker se bank of die 

klient se bank, na gelang van die geval, ten opsigte van enige krediete of 

debiete indien die klient die geldigheid van die transaksie betwis, op 

voorwaarde dat die gebruiker se bank of die klient se bank die gebruiker 
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kennis gegee het van sy voorneme om die betrokke debiet of krediet om te 

swaai of indien sodanige debiet of krediet binne dertig dae na die 

handelingsdatum omgeswaai word. 

5.3.2 Die verrekening van tjeks 

5. 3. 2. 1 Die klaringsprosedure 

Die inhoud van die klaringsooreenkoms tussen die banke word geheim gehou. 

Die klaringsprosedure by tjeks is egter kortliks in Rosen v Barclays National 

Bank Ltd, 104 in Volkskas Bank Bpk v Bankorp Bpk (h/a Trust Bank) 105 en in 

Kwamashu Bakery Ltd v Standard Bank of South Africa Ltd706 uiteengesit. 107 

Alie MICR-tjeks is gestandardiseer en bevat 'n kodestrook waarop die 

tjekrekeningnommer, banktaknommer en tjekserienommer in magnetiese ink 

aangebring is. Wanneer die tjek gedeponeer word, bring die invorderingsbank 

die bedrag waarvoor die tjek uitgeskryf is in magnetiese karakters regs onder 

op die tjek aan. 108 Die stelsel behels dat die invorderingsbank die rekening van 

'n klient wat 'n tjek by horn deponeer onmiddellik voorlopig krediteer. Die 

tjeks wat gedeponeer is, word dan in bondels van vyftig verpak en waar 

moontlik dan dieselfde dag vir prosessering na die sentrale klaringshuis 

gestuur. Hier word die tjeks deur sorteermasjiene gesorteer. Die tjeks word 

ingevoer, die magnetiese karakters op elke tjek word gelees en volgens die 

banktaknommer, rekeningnommer en tjekserienommer gesorteer. Elke 

sorteermasjien kommunikeer met die hoofraamrekenaar. Die inligting wat die 

magnetiese karakterleser versamel, word na die hoofraam gestuur. Die 

104 1984 (3) SA 974 (W). 

105 1991 (3) SA 605 (A). 

106 1995 (1) SA 377 (D). 

107 Vgl ook Malan par 189; Report - Giro System 3 ev. Kyk Arora Electronic Banking 
53 even Kirkman Systems 18 ev vir 'n beskrywing van die klaringsprosedure in 
Engeland. Kyk Canaris Bankvertragsrecht 452 ev vir 'n beskrywing van verloop 
van verrekening in Duitsland. 

108 Die betrokke takke van die invorderingsbank stuur die tjeks na 'n 
verwerkingsbedieningsentrum ("operations processing centre" - OPC) waar die 
SPEAK-operateurs (SPEAK is 'n akroniem vir "Single Passing Encoding and 
Capture") die bedrag van die tjeks daarop enkodeer. Kyk Kwamashu Bakery Ltd v 
Standard Bank of South Africa Ltd 1995 (1) SA 377 (D) 384. · 
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hoofraam verwerk die inligting en skryf dit vir elke afsonderlike banktak op 

magneetbande. Elke banktak se tjeks word weer in bondels opgemaak en 

tesame met magneetbande, waarop die inligting aangaande die tjeks gestoor 

is, aan die betrokkene bank teruggestuur. 

Die betrokkene bank ontvang die tjeks gewoonlik die oggend na verrekening 

by die klaringshuis. Die betrokkene bank sorteer die bondel tjeks weer 

volgens die tjekrekeningnommers. Al die inligting wat op die magneetbande 

gestoor is, word ook deur die betrokkene bank gelees en verwerk. lndien die 

trekker voldoende fondse in sy rekening het en nie intussen betaling afgelas 

het nie, sal die bank sy rekening debiteer met die bedrag van die tjek. Die 

klaringsooreenkoms tussen die banke maak daarvoor voorsiening dat die 

betrokkene bank 'n spertydperk het waarbinne hy moet besluit of hy die tjek 

wil betaal of dishonoreer. lngevolge die huidige klaringsooreenkoms, eindig 

die spertydperk met sluitingstyd op die dag na die terugontvangs van die tjek. 

lndien die tjek op 'n Vrydag terugontvang word, eindig die spertyd met 

sluitingstyd op die daaropvolgende Maandag. 109 lndien die bank besluit om die 

tjek te dishonoreer, moet die tjek binne die spertydperk aan die 

invorderingsbank teruggestuur word. lndien die bedrag van die tjek groter as 

R2 000 is, moet die invorderingsbank by wyse van Yufig-boodskap 110 van sy 

besluit om te dishonoreer verwittig word. lndien die tjek dan wel teruggestuur 

word aan die invorderingsbank omdat die betrokkene bank besluit het om die 

tjek te dishonoreer, word alle relevante voorlopige krediete en debiete 

teruggeskryf .111 lndien hierdie stappe nie gevolg word nie, word a lie 

inskrywings finaal by verstryking van die spertydperk. 

Elke deelnemende bank ontvang ook rekords in die vorm van 

109 Kyk Oelofse Onlangse Ontwikkelings 374. 

110 Die boodskap is 'n boodskap wat by wyse van teleks of telegram gestuur word. 

111 Kyk ook die Appelhof se beslissing in Absa Bank Ltd v IW Blumberg & Wilkinson 
1997 (3) SA 669 (A) waar AR Zulman aanvaar het dat dit normale bankpraktyk is 
dat indien 'n tjek gedishonoreer word nadat die invorderingsbank sy klient se 
rekening (voorlopig) gekrediteer het, dit wil se voor afloop van die 
verrekeningsproses, die bank dan geregtig is om die rekening weer met die bedrag 
van die tjek te debiteer. Selfs die feit dat die invorderingsbank sy klient toelaat om 
voor afloop van die verrekeningsproses teen die onverrekende tjeks te trek, 
beteken nie dat hierdie reg, naamlik om die rekening te debiteer indien die tjeks 
gedishonoreer sou word, die bank nou ontneem is nie. 
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rekenaardrukstukke waarop die bedrae van die tjeks wat op horn getrek is en 

wat deur horn ingevorder is, verskyn. Tjeks word gewoonlik op dieselfde dag 

as wat hulle gedeponeer word, verwerk en die banke verreken met mekaar 

op die volgende dag, maar onder die vorige dag se datum. Die ACB bereken 

elke aand vir elke afsonderlike bank die verskil tussen eise ontvang en eise 

aangebied. Die ACB doen dus 'n onderlinge verrekening tussen die banke van 

die tjeks wat op elkeen getrek en deur elkeen gestuur is vir invordering. 'n 

Gekonsolideerde balans word bereken wat die basis vorm van die daaglikse 

kennisgewing aan die Reserwebank. Hierdie kennisgewing word deur alle 

deelnemende banke aanvaar as 'n magtiging aan die Reserwebank om hul 

rekeninge in sy boeke dienooreenkomstig te krediteer of debiteer. lndien die 

bedrag van die tjeks wat op 'n bepaalde bank getrek is groter is as die bedrag 

van die tjeks wat hy invorder, sal hy 'n oorbetaling van die saldo aan 'n ander 

bank of banke moet maak, of andersins geregtig wees op betaling van die 

saldo aan horn indien die gemelde bedrag kleiner is as die bedrag van die tjeks 

wat ingevorder is. Die oorbetaling van die bedrae vind die volgende dag plaas 

waar soos reeds verduidelik, die rekenings wat die banke by die Reserwebank 

hou bloot gekrediteer of gedebiteer word. In hierdie verband tree die 

Reserwebank dus op as sentrale verrekeningsbank. 

Daar word aanvaar dat alle tjeks tot op hierdie stadium voorlopig betaal is. 

lndien die betrokkene bank egter binne die voormelde spertydperk besluit het 

om 'n bepaalde tjek te dishonoreer, word die tjek aan die invorderingsbank 

teruggestuur. Alie inskrywings wat dan reeds gemaak is, word in 

ooreenstemming daarmee aangepas en verander. 112 

5.3.3 Die tydstip van betaling van 'n tjek 

5. 3. 3. 1 Wat is betaling? 

Wanneer 'n tjek ter beta ling van 'n skuld gegee word, sal die tjekskuld tussen 

trekker en houer slegs afgelos word wanneer en indien die betrokkene bank 

'n betaling maak soos deur die Wisselwet vereis, dit wil se 'n reelmatige 

betaling in terme van artikel 1, of 'n betaling ingevolge artikels 58, 79 of 

11 2 Oelofse Enkele Regsaspekte 9. 
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83. 113 Waar die tjek ingevorder word deur 'n invorderingsbankier, sal betaling 

deur die trekker aan die houer slegs geskied as die betrokkene bank aan die 

invorderingsbank betaal. Om te bepaal wanneer die trekker se 

aanspreeklikheid op die tjek afgelos is, sal dus vasgestel moet word wanneer 

die betrokkene bank die invorderingsbank betaal het. Betaling tussen die 

betrokkene bank en die invorderingsbank is ook betaling tussen die trekker 

en die houer. 114 

Oelofse 115 doen aan die hand dat die oomblik van kreditering en debitering 

van die verrekeningsaldo in die boeke van die Reserwebank die vroegste 

oomblik is waarop daar sprake kan wees van betaling van al die tjeks wat die 

betrokke verrekeningsproses by die klaringshuis deurloop het. 116 

5.3.3.2 Wanneer is betaling finaal? 

Die vraag is dus nou op watter tydstip 'n tjek finaal betaal is. Die tydstip van 

betaling van 'n tjek is veral om twee redes belangrik. In die eerste plek kan 

die trekker van 'n tjek betaling afgelas solank 'n tjek nog nie betaal is nie. In 

die tweede plek, indien die trekker insolvent raak en betaling het nog nie 

plaasgevind toe die trekker se boedel gesekwestreer is nie, sal die houer van 

so 'n tjek slegs 'n konkurrente eis teen die insolvente boedel he. 117 Die 

tydstip van beta ling van 'n tjek het veral in die Rosen-saak en in die 

Volkskas-saak ter sprake gekom. Hierdie beslissings handel oor die tydstip 

van beta ling van 'n tjek, waar die tjek deur 'n outomatiese klaringshuis 

113 Kyk Oelofse Enkele Regsaspekte 9: Malan par 179, 209 en 220. 

114 Oelofse Enkele Regsaspekte 9 se dat daar inderdaad twee betalings ter sprake is. 
Die eerste betaling is betaling deur die trekker aan die houer. Die ooreenkoms 
tussen die trekker en die houer is dat betaling tussen hulle sal plaasvind indien die 
betrokkenebank 'n betaling maak soos vereis deur die Wisselwet. Die tweede 
betaling wat ter sprake is, is die betaling deur die betrokkenebank aan die 
invorderingsbank. Betaling deur die trekker aan die houer is natuurlik afhanklik van 
betaling deur die betrokkenebank aan die invorderingsbank. 

11 5 Enkele Regsaspekte 9. 

116 Vgl ook Goode Cheque 166 en Re Rarrow's Bank Ltd ( 1923) 1 Ch 41. 

117 Oelofse Enkele Regsaspekte 8. In terme van art 73 (c) van die Wisselwet 34 van 
1964 word 'n bank se plig en vol mag om 'n tjek te beta al, beeindig deur ontvangs 
van kennis van die klient se insolvensie. 
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verwerk is. 118 

5. 3. 3. 2. 1 Die Rosen-beslissing 

(i) Die feite 

Die tjek ter sprake is op die E-tak van Barclays Bank getrek en is deur Rosen 

op 28 Junie 1978 by die C-tak van Barclays Bank gedeponeer. Dit is deur die 

klaringshuis verwerk en aan die E-tak teruggestuur waar dit op 29 Junie 

ontvang is. In terme van die klaringsooreenkoms het die E-tak tot sluitingstyd 

op die volgende dag, dit wil se 30 Junie, gehad om die C-tak van die 

dishonorering van die tjek in kennis te stel. lntussen is 'n interdik op 29 Junie 

uitgereik wat die E-tak verbied het om die tjek te betaal. Die E-tak het die 

C-tak op dieselfde dag hiervan in kennis gestel. Dit is duidelik dat die C-tak 

in kennis gestel is binne die spertydperk waartydens die E-tak kon besluit om 

die tjek te honoreer of nie. Die krediet op Rosen se rekening en die debiet op 

die trekker se rekening is gevolglik dienooreenkomstig gekanselleer. Rosen se 

argument is dat die tjek reeds betaal was toe die hofbevel uitgereik is, met 

die gevolg dat die voorlopige krediet tot sy rekening finaal geword het en nie 

meer gekanselleer kon word nie. Die vraag was dus of die tjek inderdaad 

betaal is deur Barclays en indien wel, of dit betaal is voordat die bank van die 

interdik in kennis gestel is. 

(ii) Die beslissing 

Die hot verwerp die betoog dat betaling slegs gemaak word aan die einde van 

die spertydperk waarbinne die betrokkene bank kan besluit om die tjek te 

honoreer of nie, dit wil se met sluitingstyd op 30 Junie. Die hof beslis dat die 

tjek finaal betaal word wanneer die betrokkene bank 'n besluit neem om die 

tjel<telionoreer. 119 Dit sal gewoonlikgebeTlrWanneer dle tjeKfefugoritvang-

118 Wanneer 'n tjek oor die toonbank betaal word, is die tydstip van betaling wanneer 
die geld in klinkende munt aan die houer oorhandig word. Kyk Chambers v Miller 
[ 1862] 13 CB (NS) 125 ( 143 ER 50); Ba/moral Supermarket Ltd v Bank of New 
Zealand (1974] 2 Lloyd's Rep 164. 

119 Die beslissing in die Rosen-saak is ook in Wavecrest Enterprises v Gema Africa 
(Pty) Ltd (in liquidation) (KPA November 1990 saaknommer A 1163/88, 
ongerapporteer) en in Penderis and Gutman NNO v Liquidators of the Short-term 
Business, AA Mutual Insurance Association Ltd and another 1991 (3) SA 342 ( K) 
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V.:()_::~~Ci.'2Ci_f_~i~--~~_c:i~i.'2~~-~lJ_is en daar na ondersoek deur 'n verantwoor~elike 
klerk geen rede gevind word om die tjek te dishonoreer nie. In casu beteken 

dit.dat as die besluit om die tjek te honoreer geneem is voor kennisname van 

die interdik, die kansellasie van die krediet- en debietinskrywings nie 

geregverdig was nie. In die stukke voor die hof was dit onmoontlik om te 

bepaal wanneer die besluit om te betaal gemaak is, en is die aangeleentheid 

vir mondelinge getuienis verwys. 

(iii} Kommentaar 

Tereg wys Oelofse 120 daarop dat die effek van die beslissing is dat beta ling 

finaal kan plaasvind selfs al het die betrokkene bank nog steeds volgens die 

klaringsooreenkoms die bevoegdheid om betaling te weier. Die trekker kan 

dus nie meer betaling afgelas nadat die besluit geneem is nie en selfs die 

verantwoordelike bankklerk kan nie later van besluit verander nie. Dit is 

verder duidelik dat dit baie moeilik gaan wees om te bepaal en te bewys 

presies op watter tydstip s6 'n besluit geneem is. Die hof kon nie eens in die 

Rosen-saak in die stukke wat voor die hof gedien het, bepaal wanneer die 

besluit geneem is nie. 

WnR Goldstone het veral op twee Engelse beslissings, naamlik Tenax 

Steamship Co Ltd v The Brimnes (Owners} 121 en Momm and Others (trading 

as Delbrueck & Co} v Barclays Bank International Ltd122 gesteun. Albei hierdie 

beslissings het egter gegaan oor 'n kredietoordrag van een klient se rekening 

na 'n ander klient se rekening by dieselfde tak. Volgens Oelofse 123 kan die 

oomblik van betaling in so 'n geval beswaarlik van iets anders afhang as die 

besluit of bedoeling van die verantwoordelike bankamptenaar van die tak. 

Omdat dieselfde bank as betaler en ontvanger van die betaling optree, moet 

die bedoeling om die een klient in die plek van die ander as skuldeiser te 

aanvaar en toegepas. Kyk Oelofse Onlangse Ontwikkelings 369 ev vir kritiek teen 
hierdie beslissings. Vgl ook Greeff & Nagel Die Tydstip Van Betaling 61 ev. 

1 20 Enkele Regsaspekte 1 0. 

121 [1973]1AllER769. 

122 [1976] 3 All ER 588 (OBD); [1977] 1 OB 790. 

123 Enkele Regsaspekte 10. Kyk ook Oelofse The Moment of Payment 8 - 9. 
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aanvaar ook die oomblik van betaling wees. 124 Natuurlik sal die argument nie 

geld waar 'n mens met verskillende banke te doen het nie, selfs nie eens 

tussen twee verskillende takke van dieselfde bank nie, omdat die 

klaringsooreenkoms ook tussen takke van dieselfde bank geld. 125 Oelofse 

argumenteer verder oortuigend dat beslissings wat oor kredietoordragte 

handel, nie sender meer op die invordering van tjeks toegepas kan word nie. 

Besondere oorwegings kom by kredietoordragte ter sprake. 126 'n Tjek is in 

wese 'n debietopdrag en die invorderingsprosesse in die geval van tjeks kan 

dus nie sander meer aan kredietoordragte gelyk gestel word nie. 127 

5.3.3.2.2 Die Vo/kskas-beslissing 

(i) Die feite 

Op 3 Mei 1990 het MLS Bank Bpk (MLS) 'n tjek ten gunste van IM getrek. 

Die tjek is dieselfde dag in IM se rekening by die eerste respondent (Trust 

Bank) gedeponeer. Die rekening is voorlopig met die bedrag van die tjek 

gekrediteer en na die ACB deurgestuur vir prosessering. Dieselfde aand is 

MLS se rekening oak dienooreenkomstig deur Volkskas (die appellant) se 

rekenaarstelsel gedebiteer. Die volgende dag (4 Mei) het die Volkskastak waar 

MLS sy rekening gehou het, die verrekeningsverslag asook die tjeks wat die 

vorige dag geprosesseer is, ontvang. Dit was MLS se gebruik om sy tjeks 

daagliks by die tak af te haal en MLS het gevolglik op 4 Mei in besit van die 

betrokke tjek gekom. MLS het later die dag besluit om betaling van die tjek 

at te gelas. Die bestuurder van die betrokke tak is dadelik daarvan verwittig 

124 Vgl oak De/brueck & Co v Manufacturers Hanover Trust Co 464 F Supp 989 
(SDNY 1979), affd 609 F 2d 1047 (2d Cir 1979); Goode Payment Obligations 
117. 

125 Alhoewel twee takke van dieselfde bank nie afsonderlike regspersone is nie, word 
hulle in die praktyk vir besondere doeleindes as afsonderlike entiteite hanteer. Vgl 
Bell v Cook 1920 CPD 125 en Barclays Bank {DC & OJ v SA Paper Processing ltd 
1956 (2) SA 349 (T). Dit is dus goed denkbaar dat twee takke van dieselfde bank 

vi!., doeleindes van die klaringsooreen~Qll§ as afsonderlike entiteite hanteer sal 
word. Vgl oak die Rosen-saak 967G. Kyk oak Vroegop The Status of Bank 
Branches 445 ev; Goode Payment Obligations 91; Oelofse Onlangse 
Ontwikkelings 379; Vroegop The Time of Payment 71. 

126 Vgl die bespreking oar die tydstip van betaling in die geval van kredietoordragte in 
hfst 17. Kyk oak Visser Automated Clearing 4. 

127 Kyk Goode Payment Obligations 103. 
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en die tjek is aan die tak oorhandig. Die vereiste Yufig-boodskap is op 5 Mei, 

voor verstryking van die spertydperk, aan Trust Bank gestuur en die tjek is 

na die ACB teruggestuur. Die geskil tussen die appellant en die respondent 

het onstaan oar die vraag of betaling van die tjek betyds afgelas is. 

(ii) Die beslissing 

Die respondent het horn op die Rosen-saak beroep vir sy betoog dat die tjek 

reeds finaal betaal was toe MLS betaling van die tjek afgelas het. Dit was 

gemene saak dat MLS se afgelasting van betaling die betrokke Volkskastak 

eers bereik het nadat die bank besluit het om die tjek te honoreer. 

AR Hefer wys egter daarop dat daar 'n wesenlike verskil tussen die situasie 

in die Rosen-saak en die in die Volkskas-saak is. In die Rosen-saak was die 

betrokkene en die invorderingbank takke van dieselfde bank en volgens WnR 

Goldstone in die Rosen-saak word sulke takke as agentskappe van een 

onderneming beskou. 128 AR Hefer beskou dit as die grondslag van die 

Rosen-beslissing: 129 

"Wanneer 'n bank beide as betrokkene en as invorderaar fungeer moet hy 
noodwendig as gemagtigde van die nemer bewus wees van sy optrede as gematigde 
van die trekker en, in soverre die kreditering en debitering van die onderskeie 
rekenings gelyk gestel kan word aan betaling, in beide hoedanighede kennis dra van 
die betaling." 

AR Hefer verkies egter om horn nie oar die korrektheid van die 

Rosen-beslissing uit te spreek nie. Hy onderskei die Volkskas-saak van die 

Rosen-saak op grand daarvan dat die betrokkene bank en die 

invorderingsbank in die Vo/kskas-saak afsonderlike banke was en dat die 

invorderingsbank dus nie kennis gedra het dat die tjek aanvanklik vir betaling 

goedgekeur was nie. 

AR Hefer maak verder drie belangrike opmerkings. In die eerste plek wys hy 

daarop dat alhoewel daar in die ACB se klaringstelsel van hoogs 

gesofistikeerde tegnieke gebruik gemaak word, dit nie meebring dat geykte 

128 Kyk die Rosen-saak op 978E. 

1 29 Op 611 E-F. 
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beginsels van die reg oorboord gegooi moet word nie. Wesenlik geskied die 

invordering van tjeks deur die banke nog volgens dieselfde beginsels 

waarvolgens dit nog altyd geskied het. 130 In die tweede plek word die trekker 

se reg om betaling af te gelas dus nie daardeur ontneem nie, mits die 

ooreengekome prosedures en die voorgeskrewe tydsbepalings natuurlik 

eerbiedig word. 131 Derdens wys AR Hefer tereg daarop dat betaling 'n 

tweesydige regshandeling is wat, tensy anders ooreengekom, die 

medewerking van beide partye verg. 132 AR Hefer verwerp dus die standpunt 

van WnR Goldstone dat betaling sonder kennis of medewerking van die 

skuldeiser gemaak kan word. 133 Volgens AR Hefer is die doel van die 

spertydperk juis om aan die betrokkene bank die geleentheid te gee om sy 

besluit aangaande betaling aan die invorderingsbank bekend te maak. 

Gevolglik is die reeling dat die voorlopige debiete eers by verstryking van die 

spertydperk finaal word. Die feit dat kennisgewing van 'n voorneme om te 

honoreer nie vereis word nie, doen nie afbreuk hieraan nie. Die meeste tjeks 

wat deur banke hanteer word, word wel uitbetaal. Volgens die appelhof sal 

dit daarom onsinnig wees om van 'n bank te verwag om elke keer aan te dui 

dat 'n tjek uitbetaal word. Banke word eenvoudig geag bereid te wees om te 

honoreer tensy kennisgewing van die dishonorering binne die spertydperk 

geskied. 

Die hof kom dus tot die gevolgtrekking dat die tjek in casu nie beskou kan 

word as reeds betaal op die stadium toe betaling daarvan afgelas is nie, en 

die appel slaag gevolglik met koste. 134 Die standpunt van die appelhof is dus 

dat die oomblik van betaling nie bepaal word deur die besluit om die tjek te 

honoreer nie, maar dat betaling eers plaasvind wanneer die spertydperk 

130 Op6111-J. 

131 Op 6128. 

132 Op 612C. Vgl oak Matador Buildings {Pty) Ltd v Harman 1971 (2) SA 21 (K); 
Saambou-Nasionale Bouvereniging v Friedman 1979 (3) SA 978 (A). 

133 Kyk die Rosen -saak op 9790-E. WnR Goldstone het horn op die beslissing in 
Bousfield v The Divisional Council of Stutterheim ( 1902) 19 SC 64 70 - 71 beroep. 
Volgens AR Hefer is daar slegs in die saak aangedui dat betaling deur 'n 
buitestaander wat deur die skuldeiser aanvaar word, geldige voldoening selfs 
sander die wete van die skuldenaar is. Kyk oak Oelofse Onlangse Ontwikkelings 
378. 

134 Op 613F. 
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sonder kennisgewing van dishonorering verstryk. Die oomblik van betaling 

waar die betrokkene bank en die invorderingsbank egter twee takke van 

dieselfde bank is, is steeds onseker. Aangesien die hof nie sy weg oopgesien 

het om horn oor die korrektheid van die Rosen-beslissing uit te spreek nie, 

blyk dit of die beginsel in die Rosen-saak, naamlik dat in gevalle waar twee 

verskillende takke van dieselfde bank by die betalingsproses betrokke is, 

betaling plaasvind wanneer die betrokkene besluit om die tjek te honoreer, 

steeds geld. 135 

5.3.3.2.3 Gevolgtrekking 

Die uitspraak van AR Hefer in die Volkskas-saak word verwelkom. AR Hefer 

het nie net bevestig dat betaling inderdaad 'n tweesydige regshandeling is 

nie, maar ook gevolg gegee aan die klaringsooreenkoms. Dit is egter jammer 

dat AR Hefer die Volkskas-saak van die Rosen-saak onderskei het. Die 

klaringsooreenkoms behoort ook te geld wanneer twee verskillende takke van 

dieselfde bank by die betalingsproses betrokke is. 136 

Soos ook blyk uit die uitspraak in die Rosen-saak, 137 word verskillende takke 

van dieselfde bank vir doeleindes van die klaringsooreenkoms as afsonderlike 

~ entiteite beskou. lndien dit waar is, sal betaling dus nie plaasvind voor 

verstryking van die spertydperk nie. Daar kan dus nie aanvaar word dat die 

besluit van die betrokkene bank om te betaal die oomblik van betaling is nie, 

omdat die invorderingsbank as afsonderlike entiteit, kennis van betaling moet 

verkry. Daar moet dus met Oelofse 138 saamgestem word dat die hof in die 

Rosen-saak eenvoudig die letter v,an die klaringooreenkoms moes toegepas 

het. Daarvolgens het die E-tak binne die spertydperk opgetree en was die tjek 

nie finaal betaal nie. Betaling is 'n tweesydige regshandeling en die 

klaringsooreenkoms reel die betaling van tjeks - daarom sal 'n tjek eers betaal 

135 Kyk ook Visser Automated Clearing 7. 

136 Kyk Greeff en Nagel Die Tydstip van Betaling 59 - 60; Oelofse Onlangse 
Ontwikkelings 379; Malan par 201. Vgl ook Vroegop The Time of Payment 71 wat 
insgelyks van mening is dat takke van dieselfde bank as afsonderlike entiteite 
beskou moet word wanneer die tydstip van betaling bepaal word. 

137 Op 976G. 

1 38 Enkele Regsaspekte 1 1 . 
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wees wanneer dit ingevolge die ooreenkoms betaal is. 

Bogenoemde argument van Oelofse is in ooreenstemming met die antwoord 

op vraag 449 in die lnstituut van Bankiers in Suid-Afrika se publikasie Vrae 

oor Bankpraktyk in Suid-Afrika. 139 Daar word gevra of 'n bank geregtig is om 

te handel op 'n afgelasting van betaling wat binne die spertyd, maar nadat die 

bank reeds besluit het om die tjek nie te dishonoreer nie, ontvang word. Die 

antwoord wat gegee word, is dat die bank wel nog die tjek kan dishonoreer, 

mits hy horn nie reeds teenoor die houer of 'n ander bank verbind het nie. 

In die Engelse reg word die oomblik van betaling van 'n tjek wat deur 'n 

klaringshuis geprosesseer is, ook deur die reels van die klaringshuis bepaal. 140 

Nadat die tjeks by die klaringshuis geprosesseer is en verrekening plaasgevind 

het by die "Bank of England" word alle tjeks geag voorlopig betaal te wees. 141 

Volgens die reels het die betrokkene bank daarna ook 'n toegelate tydperk 

waarbinne besluit moet word om 'n tjek te betaal of nie. Goode stel dit so: 142 

"The ·pay date' at which the funds become available to Creditor is when the paying 
bank becomes irrevocably committed to paying the cheque, either because it has 
informed the collecting bank that the cheque will be met or because it fails to return 
the cheque within the limited time allowed by the Clearing House Rules." 

lndien die toegelate tydperk dus verloop het sonder dat die betrokkene bank 

139 1e Uitg (1982). 

140 Goode Payment Obligations 19,59; Goode Cheque 164 ev; Die klaringsproses 
word in Barclays Bank pie v Bank of England [1985] 1 All ER 385 uiteengesit. Kyk 
Oelofse Moment of Payment 4 ev vir 'n regsvergelykende ondersoek. Vgl ook 
Arora Electronic Banking 58. Daar is ook gevolg gegee aan die klaringsooreenkoms 
in Riedell v Commercial Bank of Australia [ 1931] VLR 382; HH Dimond (Rotorua 
1966) Ltd v Australia and New Zealand Banking Group ltd [1979] 2 NZLR 739; 
National Slag v Canadian Imperial Bank of Commerce [ 1982] 140 DLR 3d 4 73; 
West Side Bank v Marine National Exchange Bank [1968] 155 NW 2d 587. Kyk 
Vroegop The Time of Payment 72 - 76. 

141 Barclays Bank pie v Bank of England [1985] 1 All ER 385, 389; Goode Cheque 
166 - 167. 

142 Cheque 167. 
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die tjek teruggestuur het, sal die voorlopige betaling finaal word. 143 

Soos reeds verduidelik, word die klaringsproses in die Duitse reg gereel deur 

'n klaringsooreenkoms, naamlik die 11 Geschaftsbedingungen der 

Abrechnungsstelle 11
• 
144 Die Duitse Bundesbank tree as sentrale 

verrekeningsbank vir die onderskeie handelsbanke op. Die Bundesbank hou 

'n aantal takke dwarsoor die land in stand waar tjeks en ander 

betalingsinstrumente verreken kan word. Die handelsbanke wat as 
11 Abrechnungsteilnehmer 11 deelneem, lewer op vasgestelde tye 

( 
11 Einlieferungstermine 11

) 
145 hulle dokumente wat verreken meet word 

( 
11 Abrechnungspapiere 11

), 
146 in. Daar is ook 'n vasgestelde tydstip vir 

verrekening ( 11 Abrechnungstermin 11
). 

147 

Klaring vind plaas deurdat die bedrae wat elke deelnemer skuld met die 

bedrae wat ander deelnemers aan horn skuld verreken word. 148 Hierdie bedrae 

word vasgestel uit die betalingsinstrumente wat ingelewer word v1r 

verrekening. Die saldo's wat so ontstaan, verteenwoordig krediet- en 

debietbalanse en word ingevolge artikel 18( 1) van die 
11 Geschaftsbedingungen 11 deur boekinskrywings op die girorekenings wat elke 

deelnemer by die Deutsche Bundesbank het, betaal. 149 

143 Vgl ook Goode Payment Obligations 94; Cranston Payment 463 - 464; Vroegop 
The Time of Payment 7 2 ev. 

144 Oktober 1993. Kyk Baumbach-Hefermehl 798 ev. 

145 K yk art 8 van die "Geschaftsbedingungen". 

146 Kyk art 3 vir die "Arten der Abrechnungspapiere". In hierdie bespreking sal daar 
egter slegs na tjeks verwys word. 

147 Kyk art 18 van die "Geschaftsbedingungen". Hierdie is 'n ooreengekome tydstip 
op die dag waarop verrekening plaasvind. Direk na die "Abrechnungstermin", word 
die balanse wat onstaan het as gevolg van die verrekening betaal by wyse van die 
debitering en kreditering van die girorekenings van die deelnemende banke by die 
Deutsche Bundesbank. Vgl ook Canaris Grundprobleme 1003. 

148 Art 2( 1) van die "Geschaftsbedingungen" bepaal naamlik dat die " ... 
Abrechnungstelle verrechnet die Betrage, die der Teilnehmer tor die an ihn 
ausgelieferten Forderungspapiere und die von ihm eingelieferten Gutschriftspapiere 
zu zahlen hat, mit den Betragen, die er tor die von ihm eingelieferten 
Forderungspapiere un die an ihn ausgelieferten Gutschriftspapiere zu fordern hat." 

149 Canaris Bankvertragsrecht 453. Volgens Canaris is die Bundesbank dan die 
skuldenaar van die batige saldo's en die skuldeiser van die debietsaldo's (kyk 
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Juridies gesproke, staan die saldovorderinge en -skulde met aanbreek van die 
11 Abrechnungstermin 11 vas. 150 Onbetaalde betalingsinstrumente mag wel na die 
11 Abrechnungstermin 11 teruggestuur word, mits dit voor 'n bepaalde tydstip die 

volgende dag gedoen word. 151 Die verrekeningsaldo's word egter nie deur so 

'n teruggawe be"invloed nie. 152 Die betrokke deelnemer (die betrokkene) het 

nie 'n eis teen die Bundesbank nie. Die betrokkene verkry wel 'n eis teen die 

invorderingsbank vir die terugbetaling van die bedrag van die tjek. 153 Artikel 

1 van die 11 Geschattsbedingungen 11 be pa al onder andere dat 11 Ausgleich 11 

(vereffening) in die klaringsproses vervulling (betaling) tot gevolg sal he, maar 

dat dit nie geld vir onbetaalde betalingsinstrumente wat ingevolge artikels 14 

- 17 van die 11 Geschaftsbedingungen 11 teruggestuur is nie. 

Dit blyk duidelik uit die uiteensetting hierbo aangaande die Duitse reg dat daar 

geen bes/uit deur die betrokkene bank geneem kan word wat die tydstip van 

betaling sal be'invloed of sal bepaal nie. Die klaringsooreenkoms soos hierbo 

uiteengesit, word eenvoudig toegepas om die tydstip van betaling te 

bepaal. 154 Daarvolgens word tjeks betaal wanneer die bedrae van die 

ingevorderde tjeks teen mekaar verreken word en die debiet- en kredietsaldo' s 

van die deelnemers wat as gevolg van die verrekening ontstaan, by die 

Canaris Bankvertragsrecht 456, 473). Daar kan egter nie met hierdie 
gedagterigting saamgestem word nie. Die Bundesbank behartig bloat die 
boekinskrywings van die saldo's. Die saldo's verteenwoordig op hulle beurt weer 
bedrae wat die deelnemers aan mekaar skuld. Canaris (Grundprobleme 1005) gee 
self toe dat die saldo's grondliggend deur die deelnemers aan mekaar verskuldig is. 

1 50 Canaris Grundprobleme 1 003 - 1 004; Canaris Bankvertragsrecht 4 7 2 - 4 7 3. Die 
oomblik waarop die "Abrechnungstermin" aanbreek, is die tydstip waarop die 
saldo's ontstaan. Op hierdie tydstip vind naamlik die verrekening plaas om die 
saldo's te bereken. Die saldo's moet natuurlik eers ontstaan voordat daar by wyse 
van "Ausgleich" vereffen kan word deur inskrywings op die girorekenings. Vgl oak 
art 18(2) wat soos volg bepaal: 

"Nach dem Abrechnungstermin konnen die Teilnehmer keine Erklarungen 
mehr abgeben, die die Abrechnungssalden beeinflussen." 

1 51 Canaris Grundprobleme 1001 ; Canaris Bankvertragsrecht 4 71 . K yk art 14 - 1 7 van 
die "Geschaftsbedingungen". 

152 Die saldobedrag word met ander woorde nie terugwerkend aangepas indien die 
tjeks teruggestuur word nie. Kyk Canaris Grundprobleme 1002. 

153 Kyk art 13 van die "Geschaftsbedingungen". 

154 Kyk oak Oelofse The Moment of Payment 6 - 7. 
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deelnemers se onderskeie rekenings by die Bundesbank, by wyse van 

boekinskrywings vereffen word. 

lndien 'n tjek ingevorder word deur dieselfde tak wat ook as betrokkene 

optree, kan die beginsel in die Rosen-saak gestel, natuurlik wel geld. In so 'n 

geval is dit nie nodig dat die spertydperk verloop nie, omdat dieselfde tak wat 

ingevorder het, ook die besluit neem om te betaal. 155 Betaling vind plaas 

deurdat die houer (van die tjek) se rekening gekrediteer word, en die trekker 

se rekening gedebiteer word. Daar kan gevolglik geargumenteer word dat 

beta ling plaasvind deur middel van novasie met 'n wisseling van 

skuldeisers, 156 aangesien die trekker deur die houer vervang word as die bank 

se skuldeiser ten opsigte van die tjek. Daarom sal die tydstip van betaling 

inderdaad wees wanneer die verantwoordelike bankamptenaar die besluit 

neem om die trekker deur die houer van die tjek as skuldeiser van die bank 

te vervang. 157 

Die klaringooreenkoms sal ook nie geld indien die betrokkene bank 

byvoorbeeld, indien die invorderingbank voor afloop van die spertydperk 

navraag doen oor 'n bepaalde tjek, verklaar dat hy die verrekening wat reeds 

plaasgevind het, as finaal beskou nie. 158 Alhoewel die spertydperk dan nog 

nie verstreke is nie, sal die tjek wel finaal betaal wees. Die 

klaringsooreenkoms sal ook nie geld wanneer spesiale invordering plaasvind 

nie. 159 Die betrokkene bank neem in so 'n geval die tjek in ontvangs teen die 

afgifte van 'n verrekeningsbewys sander dat die tjek deur die gewone 

klaringsproses gaan. Aangesien die verrekeningsbewys 'n onderneming deur 

die betrokkene bank is om die bedrag van die tjek te betaal, aanvaar die 

houer die bank se onderneming in ruil vir die tjek en in plaas van onmiddellike 

155 Vgl Goode Payment Obligations 116; Goode Cheque 164 - 165; Vroegop The 
Time of Payment 69 - 71. Malan (par 201) argumenteer dat 'n blote besluit nie 
voldoende is nie, maar dat daarbenewens die rekening van die skuldeiser 
gekrediteer moet word om aan die besluit gevolg te gee. 

156 Kyk De Wet & Van Wyk 268 - 269. 

157 Kyk ook 17 .3 infra en die gesag daar aangehaal. 

1'58'1 Kyk Oelofse Moment of Payment 9; Visser Automated Clearing 5. 

159 Kyk Oelofse Moment of Payment 9 vn 53; Visser Automated Clearing 5, 7. 
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betaling. 160 

5.4 DIE STATUS VAN DIE ACB 

Dit is duidelik dat die ACB wat sy verrekeningsfunksie betref, bloot as nuntius 
of geleibuis optree. 161 Die ACB skep nie regsverhoudinge nie, maar bepaal 

slegs vir elke bank die verskil tussen eise ontvang en eise aangebied. Hierdie 

inligting word dan aan die Reserwebank deurgestuur vir vereffening tussen 

die banke. Verrekening vind, juridies gesproke, sonder die medewerking van 

l) die klaringshuis plaas. Die handelinge van die klaringshuis is bloot van 

l rekenkundige aard en het juridies geen betekenis nie. 162 

Soos uit die uiteensetting hierbo blyk, is dit egter nie die enigste funksie van 

/ j die ACB nie. Die ACB word naamlik ook aangewend om krediet- en 

J f debietoordragte te prosesseer, sorteer en aan die verskillende banke te 
't I ' : versprei vir debitering of kreditering van die onderskeie rekenings, na ge ang 

i van die geval. Daar word aan die hand gedoen dat die ACB, wanneer hy 

hierdie funksie vervul, as verteenwoordiger van die banke optree. 163 Die ACB 

verwerk en versprei die opdragte wat aan die ACB gelewer is namens die 

onderskeie banke, ten einde regsverhoudinge tussen die betrokke banke te 

skep. Die verrigting van hierdie funksie het tot gevolg dat regte en 

verpligtinge vir die banke geskep word, sonder dat die ACB self enige regte 

160 Kyk Herrigel NO v Bon Roads Construction Co (Pty) Ltd 1980 (4) SA 669 (SWA). 

161 Kyk De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 97. In die Duitse reg blyk ook 
duidelik uit die "Geschaftsbedingungen der Abrechungsstelle" dat verrekening nie 
'n regshandeling is nie, maar bloot boekinskrywings tot gevolg het. Verrekening is 
dus bloot 'n rekenkundige funksie wat deur die klaringshuis plaasvind. 

162 Vergelyk artikel 18 van die "Geschattsbestimmungen" wat bepaal dat die 
klaringshuis bloot die saldo's "ermittelt". 

163 In Nedtravel (Pty) Ltd t/a American Express Travel Service v Moch 1993 (2) SA 38 
(W) spreek R Zulman by wyse van 'n obiter-opmerking die mening uit dat 'n 
outomatiese klaringshuis moontlik vir doeleindes van aanbieding as die 
verteenwoordiger van die betrokkene bank beskou kan word. Daar is egter geen 
gronde vir so 'n beskouing nie. In elk geval blyk die duidelik uit die Wisselwet (vgl 
a 42(2)(c), a 43(4)(a) en a 45) dat behoorlike aanbieding van 'n tjek slegs by die 
betrokke tak waar dit betaalbaar is gedoen kan word. 'n Klaringshuis kan dus nie 
as sogenaamde verteenwoordiger van die betrokkene bank in hierdie verband 
optree nie. Kyk Meiring Status 321 ev. 
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verkry of verpligtinge opdoen. 164 

Alhoewel die regsverhouding tussen die ACB en die banke in die eerste plek 

beheers word deur die uitdruklike bedinge van die ooreenkoms tussen hulle, 

word dit natuurlik ook beheers deur die beginsels van die 

verteenwoordigingsreg. Laasgenoemde beginsels het die volgende 

vernaamste verpligtinge tussen die ACB en die banke tot gevolg. 165 Die ACB, 

as verteenwoordiger, het 'n basiese plig om sy opdragte na sy beste vermoe 

uit te voer. 166 Die ACB het dus 'n verpligting om die nodige sorg aan die dag 

te le en sal gevolglik aanspreeklik vir pligsversuim en nalatigheid wees. Die 

ACB moet ook behoorlik van die uitvoering van sy opdragte boekhou en mag 

horn nie in 'n posisie plaas waar sy eie belange met sy pligte teenoor sy 

prinsipaal bots nie. Die ACB mag ook nie vertroulike inligting aan derde partye 

bekend maak of sodanige inligting tot sy eie voordeel en tot nadeel van sy 

prinsipaal gebruik nie. Die banke as prinsipale, moet die ACB as 

verteenwoordiger, vir sy dienste en vir onkoste wat hy gedurende die 

uitoefening van sy verpligtinge aangegaan het, vergoed. 167 Die banke het 

verder ook 'n verpligting om die verteenwoordiger skadeloos te stel teen 

aanspreeklikheid wat uit die uitoefening van sy verpligtinge voortvloei. 

164 Kyk De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 96 ev. 

165 'n Volledige uiteensetting van hierdie regte en verpligtinge val buite die bestek van 
hierdie proefskrif. 

166 Kyk in die algemeen De Villiers & Macintosh The Law of Agency 322 ev; Joubert 
Verteenwoordigingsreg 194 ev. 

167 Kyk in die algemeen De Villiers & Macintosh The Law of Agency 353 ev; Joubert 
Verteenwoordigingsreg 1 83 ev. 
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HOOFSTUK 6 

OUTOMATIESE TELLERMASJIENE 

6. 1 INLEIDING 

Die eerste OTM'e (outomatiese tellermasjiene) is in 1979 in Suid-Afrika 

ge"lnstalleer 1, en het reeds deel van die alledaagse lewe geword sonder enige 

teenstand van die publiek. 2 In 1986 het Multinet3 en Saswitch4 reeds 

transaksies ter waarde van miljoene rande verwerk. 5 

Computer Mail 30 Januarie 1987 38 - 39. Kyk Railton Automated Teller Machines 12 
en Kolodziej Customer-Banker Liability 192 vir die ontwikkeling van outotellers in 
Brittanje. In die VSA is die eerste outotellers reeds in 1969 in gebruik geneem. Kyk 
Graziano & Baharoglu 451. 

2 Financial Mail 2 Februarie 1990 65 ev. Volgens Standard Bank sal hulle OTM'e in 
1990 95 tot 97 miljoen transaksies hanteer. Transaksies op Standard Bank se OTM'e 
neem tussen 20% en 30% per jaar toe. Kyk oak Financial Mail 24 Maart 1995 15 ev. 

3 Multinet is gestig as 'n net van Standard Bank, United Bank, die Poskantoor en 
Volkskas. Die deel van outomatiese tellermasjiene vir kontanttransaksies en 
saldonavrae is daarmee moontlik gemaak. Die OTM'e van die deelnemers was 
regstreeks verbind sodat enige kaart van die genoemde finansiele instellings by die 
ander se OTM'e gebruik kon word. Die poskantoor se Saponet-pakketroeteringstelsel 
was hiervoor gebruik. Kyk die artikel "Sharing it out" in Computers. A Survey. 
Supplement to Financial Mail 21 Junie 1985 58; Financial Mail 24 Maart 1995 1 7. 
Multinet is nie meer in gebruik nie en slegs Saswitch word nou aangewend. 

4 Die organisasie is deur 'n konsortium van vyftien finansiele instellings gestig en is 
sander winsmotief. Saswitch is 'n skakelnetwerk wat beheer word deur 'n sentrale 
hoofraamrekenaar. Al die deelnemers word verb ind deur die skakelnetwerk, sod at 'n 
klient van enigeen van die finansiele instellings die diensterminale van 'n ander 
finansiele instelling kan gebruik. Die meeste OTM'e landwyd is huidiglik aan die 
netwerk verbind. Kyk Financial Mail 24 Maart 1995 17. 

5 Computer Mail 30 Januarie 1987 41. Die deelnemers aan Multinet het 'n totaal van 
9 107 180 transaksies verwerk en R526 miljoen uitbetaal. Saswitch het 9,5 miljoen 
transaksies en kontantonttrekkings ter waarde van R375 miljoen verwerk. Volgens die 
Computer Mail 31 Januarie 1992 22 sal Eerste Nasionale Bank in 1992 meer as 70 
miljoen transaksies prosesseer, terwyl Standard Bank me er as 100 miljoen sal 
prosesseer. Kyk ook Mitchell Electronic Banking 4 vir netwerkverbindings wat in ander 
lande gebruik word. 
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6.2 DIE WERKING VAN DIE OTM-STELSEL 

Toegang tot 'n OTM word met 'n plastiekkaart (met 'n magnetiese band 

waarop sekere gekodeerde inligting verskyn) en 'n PIN (persoonlike 

identifikasienommer) verkry. 6 Toegang tot die OTM is vier-en-twintig uur van 

die dag vir die klient beskikbaar en feitlik alle roetine-banktransaksies kan by 

'n OTM uitgevoer word: kontantonttrekkings, saldonavrae, oorplasings tussen 

rekenings, tjekboekbestellings, mini-state, deposito 'sen elektroniese beta ling 

van rekenings. 7 Kliente word aangemoedig om van hierdie fasiliteite gebruik 

te maak deur 'n laer fooi vir transaksies deur middel van 'n OTM te hef as vir 

transaksies by wyse van tjeks. 8 

In 'n transaksie by 'n OTM word die plastiekkaart by die OTM ingevoer en die 

klient se PIN9 word ingesleutel. 10 Wanneer die kaart ingevoer is, word die 

gekodeerde inligting wat op die magnetiese band verskyn, gelees. Hierdie 

inligting identifiseer die kaart as 'n geldige kaart in daardie OTM-stelsel. Die 

magnetiese band kan ook addisionele inligting oor die klient bevat en dalk ook 

inligting oor die beperking op die bedrag wat per keer onttrek mag word. Die 

kaartnommer word ook geverifieer vir die geldigheid daarvan. Die klient word 

gewoonlik drie pogings toegelaat om sy PIN korrek in te sleutel; as hy dan 

6 Vgl Schutte & Stuurman 2 - 3; Crawford & Falconbridge 931; Kirkman Systems 138 
ev; Graziano & Baharoglu 455 - 456; Lee EFTS 291; Maduegbuna Technology 
Transfer Implications 115 - 116; Ballon, De Ly & De Rooy 45; Werner Das 
Geldausgabeautomaten-Geschaft 3 - 4; Paget 280; Reed Consumer Electronic Banking 
82, 83. 

7 Chant The Automated Teller Machine 99; Lee EFTS 291; Ogilvie Canadian Banking 
Law 754; Schneider Elektronischen Zahlungsverkehrs 20; Paget 280. Kyk in die 
algemeen Chorafas hfst 10 en 13. Nuwe OTM 'e van Nedbank verskaf nie net kontant 
nie, maar druk oak die vorige tien transaksies op die OTM-strokie. Die OTM'e het oak 
'n mediafunksie waarmee die bank enigiets van produkblaadjies tot inskrywingsvorms 
vir wedstryde kan beskikbaar stel. Kyk "Nedbank eerste met nuwe OTM 's" 
Sake-Rapport 29 September 1991 4. 

8 Oelofse Enkele Regsaspekte 6. 

9 Kyk hfst 9 waar meer inligting oar die PIN gegee word. 

10 Vgl Winters 5 - 8; Visser Banking 649; Chant The Automated Teller Machine 100; 
Poullet & Vandenberghe 8 ev; Carstens & Trichardt 124 - 125; Reed Electronic 
Finance Law 61; Reed Consumer Electronic Banking 83. 
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nog steeds onsuksesvol is, word sy kaart deur die masjien behou. 11 Die PIN 

word bekragtig deur 'n algoritme wat in die OTM-eenheid ingebou is. Sodra 

die korrekte PIN ingesleutel is, gee die OTM opdragte aan die klient deur hulle 

op 'n skerm te vertoon. Die klient moet dan die toepaslike sleutel om die tipe 

transaksie aan te dui, druk, en die verlangde bedrag insleutel. Die OTM stel 

die inligting wat die klient ingevoer het ten toon en die klient druk die 

toepaslike sleutel om die transaksie te bevestig of enige foute reg te stel. Die 

OTM voltooi uiteindelik die transaksie, die kaart word aan die klient 

terugbesorg en 'n transaksiestrokie word verskaf. 

OTM'e kan gekoppel ("on-line") of ongekoppel ("off-line") wees. 12 lndien die 

OTM gekoppel is, is dit direk met die sentrale bankrekenaar verbind. 13 Binne 

so 'n stelsel is daar 'n permanente en volledige "swartlys" van gesteelde of 

verlore kaarte. Die aangebode kaart kan dus met die lys vergelyk word om na 

te gaan of dit nie 'n gesteelde of verlore kaart is nie. Die saldo van die 

gebruiker kan ook onmiddellik nagegaan word om te verseker dat daar wel 

genoegsame fondse in sy rekening vir 'n gevraagde onttrekking is. In 'n 

gekoppelde stelsel is die OTM dus direk met die rekenaar van die finansiele 

instelling gekoppel en elke transaksie word dadelik verwerk. 

lndien die OTM ongekoppel is, word elke transaksie op magneetband of 'n 

disket vasgele en 'n koerier neem die band/disket aan die einde van elke dag 

na die betrokke finansiele instelling vir verwerking. Die gevare verbonde aan 

'n ongekoppelde stelsel is dat die balans op die rekening van 'n gebruiker nie 

op enige bepaalde dag verskaf kan word nie, en dat die banke gevolglik 

blootgestel is aan die moontlikheid van oortrokke rekenings. Die "swartlys" 

van 'n ongekoppelde stelsel kan ook nie onmiddellik bygewerk word nie, en 

dit kan dus gebeur dat 'n gesteelde kaart by so 'n outomaat gebruik kan 

11 Bequai Cashless Society 35; Graziano & Baharoglu 466; Parker & Lindup Security 
Requirements 72; Ogilvie Canadian Banking Law 755 - 756; Reed Consumer 
Electronic Banking 83. 

12 Crawford & Falconbridge 932; Kirkman Systems 138; Visser Banking 649; Graziano 
& Baharoglu 456; Lee EFTS 291; Maduegbuna Technology Transfer Implications 115 
- 116; Reed Electronic Finance Law 61; Paget 280. 

13 Poullet & Vandenberghe 9; Ballon, De Ly & De Rooy 45. 



151 

word. 14 

Die koms van OTM' e het finansiele instellings in staat gestel om al 

bogenoemde transaksies vier-en-twintig uur van elke dag, sewe dae 'n week, 

sander 'n merkbare toename in personeel, te voorsien. 15 Finansiele instellings 

het oak daarmee die voordeel van 'n afname in transaksiekoste en 

papierwerk. 16 Die inwerkingtreding en gebruik van OTM'e is oak tot voordeel 

van die klient. 17 Dit is baie gerieflik om al bogenoemde transaksies 

vier-en-twintig uur 'n dag en sewe dae 'n week te kan doen, sander om in 'n 

tau by die bank te staan. Ongelukkig is die klient egter oak aan nuwe en 

grater risiko's blootgestel sander om daarvan bewus te wees. 18 Daar rus 

verder geen plig op die finansiele instelling om die aandag van die klient op 

die bestaan van die moontlike risiko's en van sy potensiele aanspreeklikheid 

te vestig nie. 19 

6.3 DIE RISIKO VAN REKENAARFOUTE20 

6.3.1 "Losing at cards" 

In 'n verslag genaamd "Losing at Cards" wat deur die "National Consumer 

Council" van Engeland in 1985 gepubliseer is met betrekking tot die probleme 

wat die verbruiker met OTM'e ondervind, is veral die volgende tipes probleme 

ge'ldentifiseer: 

(i) Meganiese foute21 

14 Vgl Carstens & Trichardt 125 - 126; Paget 280; Reed Consumer Electronic Banking 
83. 

15 Mcleod 5; Secaur 120 - 123. 

16 Graziano & Baharoglu 457; Bequai Cashless Society 35. 

17 Graziano & Baharoglu 456 -457; Bequai Cashless Society 35; Secaur 120 ev. 

18 Graziano & Baharoglu 458 - 462; Bequai Cashless Society 35 - 36; Reed Consumer 
Electronic Banking 81 . 

19 Visser Banking 658 - 659. Kyk hfst 11. 

20 Kyk hfst 10 waar op die regsaspekte van hierdie probleme ingegaan word. 

21 Losing at Cards 5 - 6. 
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Verbruikers het gekla dat die OTM'e soms minder as die gevraagde bedrag 

uitbetaal het en dus ook minder as die bedrag op die transaksiestrokie en/of 

bankstaat aangedui. 22 Die probleem hier is dat die transaksierekord slegs 

bewys dat daar 'n transaksie tussen die klient en die finansiele instelling 

plaasgevind het. 23 

(ii) Foutiewe rekeninginskrywings24 

Foute op bankstate word slegs opgemerk indien en wanneer die klient sy 

bankstaat nagaan en rekonsilieer. Daar is ook al soortgelyke gevalle in 

Suid-Afrika gerapporteer. In 'n artikel wat deur die Sunday Times25 

gepubliseer is, het 'n klient beweer dat hy vier keer gedebiteer is met 'n 

bedrag wat hy nie ontvang het nie en dat hy slegs die fout ontdek het nadat 

hy sy bankstaat twee weke later ontvang het. In 'n ander geval deur die 

Financial Times26 gerapporteer, is kliente van 'n bank waar die outoteller deur 

die weerlig raakgeslaan is, drie keer met dieselfde onttrekking gedebiteer. 27 

(iii) 11 Spook 11 -onttrekkings28 

Omstrede of 11 spook 11 -onttrekkings het by verre die grootste gedeelte van die 

22 Vgl oak Kaiser Evidential Repercussions 57; Gutwirth & Joris 268. In 'n berig "I was 
robbed by cash machine" in Sunday Times Metro 12 Mei 1991 4 is gerapporteer van 
'n klient wat R500 wou onttrek van 'n OTM. Die OTM kon om een of ander rede nie 
die kontant verskaf nie, en het die klient na haar bank terug verwys. Toe sy egter haar 
bankstaat ontvang, is sy met die bedrag wat sy nie ontvang het nie, gedebiteer. Die 
tout is later (na verloop van vyf weke) deur die bank reggestel. 

23 Kyk hfst 13 oar bewysregtelike aangeleenthede. 

24 Losing at Cards 6 - 8. 

25 21 Junie 1987. 

26 12 Augustus 1983 (aangehaal deur Frazer 133). 

27 In Stagg v Bank of Breckenridge 7 CLSR 529, 22 Atla L Rep 269 ( 1979) het die klient 
'n deposito by 'n outoteller gemaak, en die outoteller het die bedrag twee maande 
later gedateer. Die klient het nadat hy die tout op sy (oortrokke) bankstaat gesien het, 
die bank in kennis gestel, maar die bank het horn nieteenstaande in hegtenis laat neem 
op 'n klag van "felony theft". Die klient is onskuldig bevind. Kyk Graziano & 
Baharoglu 461 . 

28 Losing at Cards 8 - 20. 
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gevalle wat deur die verslag ondersoek is, beslaan en was ook grotendeels 

onverklaarbaar. Kliente het beweer dat hulle nie verantwoordelik vir 

onttrekkings was nie, ten spyte van die feit dat hulle bankstate aangedui het 

dat hulle kaarte en PIN's gebruik is. Hulle het ook ten sterkste ontken dat 

hulle PIN' s aan iemand anders geopenbaar is, en het ook beweer dat hulle te 

alle tye in besit van hulle kaarte was. 29 

Die meeste van die banke het egter beweer dat die kliente bedrieglike 

bewerings gemaak het, of dat die onttrekkings veroorsaak is deurdat iemand 

na aan die klient, soos byvoorbeeld 'n familielid, sy PIN te wete gekom het 

en sy kaart gebruik het om die geld te onttrek. 30 Die "National Consumer 

Council" het dit egter betwyfel dat sulke bedrog die verklaring in al die 

gevalle kon wees. In sommige gevalle is erkennings van foute gemaak en in 

ander gevalle was daar die moontlikheid van tegniese onklaarraking. 31 Bedrog 

binne die banke kan natuurlik ook nie uitgesluit word nie. In 'n studie wat 

deur die "American Institute of Certified Public Accountants" gedoen is, is 

een geval gerapporteer waar kliente met ongemagtigde onttrekkings ter 

waarde van $25 000, oor 'n tydperk van twee maande deur 'n werknemer 

van die bank met toegang tot die banke se rekenaarstelsel, gedebiteer is. 32 

Bedrog deur derdes is natuurlik ook nie uitgesluit nie. 33 Alhoewel banke 

moeite doen om hulle stelsels so veilig moontlik te maak, bestaan die risiko 

van ongemagtigde toegang steeds, en groot bedrae geld kan s6 onttrek 

word. 34 Die swakplek is natuurlik die PIN as waarmerkingsmetode. 35 Daar is 

steeds geen onfeilbare metode ontwikkel om met absolute sekerheid te 

29 Vgl ook Kaiser Evidential Repercussions 57; Verkade Consumentvriendelijke(r) 
Voorwaarden 117; Gutwirth & Joris 268 - 269. 

30 Losing at Cards 21 - 28. 

31 Losing at Cards 30 - 31 . 

32 Aangehaal deur Frazer 133. 

33 Losing at Cards 31 - 33. 

34 Vgl ook Sullivan 191 - 195. 

35 In 'n berig in die Business Times (Sunday Times) 23 April 1989 7, is gerapporteer van 
'n rekenaarvirus in 'n bepaalde bank se OTM'e, wat veroorsaak het dat die kliente se 
PINs nie geverifieer is nie. Vgl hfst 9 oor die handtekening in elektroniese 
betalingsverkeer waar hierdie aspek meer breedvoerig bespreek word. 
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waarborg dat die persoon wat toegang verkry, inderdaad die gemagtigde 

gebruiker is nie. 36 

Die probleme van bedrog by OTM-transaksies kan vermenigvuldig wanneer 

die EFTPOS-stelsel in volle werking tree. 37 By 'n OTM-transaksie is net die 

klient en die bank betrokke. Met 'n EFTPOS-transaksie word 'n derde party 

ingesluit by die betaling, naamlik die handelaar, en verdere moontlikhede van 

bedrog of foutiewe transaksies word hiermee geskep. Die slimkaart mag hier 

'n moontlike oplossing bied. 38 Die feit dat transaksies in die geheue van die 

kaart gestoor kan word, maak dit vir die klient makliker om sy onskuld in 

geval van 'n betwiste transaksie te bewys. 39 

(iv) Menslike of rekenaarfoute binne die bank40 

Foute en tekortkominge wat deur die banke erken is, sluit die volgende in: 41 

- dubbele inskrywings wat met die hand gemaak is nadat die OTM onklaar 

geraak het; 

- kaart en PIN wat na die verkeerde adres gestuur is; 

- die PIN is by die klient se adres onderskep; 

- die verkeerde rekeningnommer is aan die kaart toegeken; 

- foutiewe werking het veroorsaak dat die OTM die rekening van die klient 

gedebiteer het sonder dat die klient die bedrag ontvang het; 

- geld is deur die OTM te voorskyn gebring nadat die OTM aanvanklik geweier 

het om die transaksie te voltooi. 

Alhoewel hierdie voorbeelde aangevoer is as verklarings vir sommige van die 

probleme wat kliente by OTM'e ervaar het, is dit terselftertyd 'n aanduiding 

van ander probleme wat mag ontstaan. Hierdie tipe probleme is ook al hier te 

lande gerapporteer. Een so 'n geval was waar die OTM van 'n sekere 

36 Losing at Cards 32. 

37 Kyk hfst 7. 

38 Vgl die bespreking oor die slimkaart infra. 

39 Losing at Cards 32 - 33. 

40 Losing at Cards 33 - 34. 

41 Vgl Gutwirth & Joris 269. 
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bouvereniging nagelaat het om die gevraagde kontant te gee en die boodskap 

"Try again later" vertoon het. 42 Die klient is egter gedebiteer met die bedrag 

wat hy nooit ontvang het nie. Sulke foute kan reggestel word as die kliente 

hulle transaksiestrokies tevoorskyn kan bring waarop aangedui sou wees dat 

die klient inderdaad nie die bedrag ontvang het nie. 43 Die vraag is egter wat 

die geval sou gewees het as die klient soos in die meeste gevalle sekerlik 

gebeur, sy transaksiestrokie weggegooi het? Kliente word nie deur die banke 

gewaarsku om hulle transaksiestrokies te bewaar nie, en dit is beslis ook nie 

'n voorwaarde wat deel vorm van die ooreenkoms tussen die gebruiker en die 

bank nie. 

6.4 DEPOSITO'S BY OTM'E 

Die probleme wat deur kliente ervaar word met deposito's by OTM'e is nie 

deur die verslag Losing at Cards bespreek nie. Daar is egter al verskeie 

gevalle gerapporteer waar kliente beweer het dat deposito's wat hulle by 'n 

OTM gemaak het, nie op hulle rekenings gekrediteer is nie. 44 

Die finansiele instelling verskaf gewoonlik 'n spesiale koevert by die OTM 

waarin die kontant of tjek wat die klient wil inbetaal, geplaas moet word. Die 

klient sleutel dan die bedrag wat hy wil deponeer by die OTM in, en die 

kontant of tjek word in die koevert in 'n gleuf by die OTM ingevoer. 45 

Wanneer kontant gedeponeer word, word kliente gewaarsku om slegs 

Suid-Afrikaanse banknote te gebruik en nie meer as tagtig banknote in een 

koevert te plaas nie omdat die masjien dit nie kan hanteer nie. Skuifspelde, 

42 Sunday Times 21 Junie 1987. 

43 Kyk hfst 13 oor transaksiestrokies. 

44 Vgl byvoorbeeld die artikel 11 Hou jou bankouto se strokie 11 in Sake-Rapport van 12 
Julie 1987 4 waarin 'n vrou beweer het dat die R100 wat sy in 'n OTM gedeponeer 
het, nie in haar rekening gekrediteer is nie. In The Star van 30 April 1985 het 'n 
deposant beweer dat hy R1870 in kontant by 'n OTM gedeponeer het wat ook nie in 
sy rekening gekrediteer is nie. Toe hy die eerste keer navraag doen, is aan horn 
meegedeel dat daar geen geld beskikbaar was nie. Daarna is hy 'n koevert getoon wat 
in die masjien gevind is, maar wat geskeur was met ongeveer R30 in geskeurde note. 
Die res van die geld is nie gevind nie. Kyk ook Business Times (Sunday Times) 23 
April 1989 7. 

45 Vgl Kwamashu Bakery ltd v Standard Bank of South Africa ltd 1995 ( 1) SA 377 (D) 
382. 
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kopspelde en veral muntstukke mag nie in die koevert geplaas word nie, 

omdat dit die masjien sal beskadig. Wanneer die deposito voltooi is, verskaf 

die OTM aan die klient 'n transaksiestrokie. 

Hierdie transaksiestrokie wat deur die OTM verskaf word, is slegs maar 'n 

weergawe van wat die klient ingesleutel het, en is nie bewys dat daar 

inderdaad s6 'n bedrag of tjek in die masjien ingevoer is nie. 46 Die klient 

bevind homself hier in die onbenydenswaardige posisie wanneer daar 'n 

dispuut ontstaan, om nie net te bewys dat hy 'n koevert by die OTM ingevoer 

het nie, maar ook dat die koevert geld of 'n tjek bevat het.47 In die geval van 

s6 'n dispuut kan daar drie moontlike verklarings wees: die klient vertel 'n 

leuen en pro beer die finansiele instelling bedrieg; daar was 'n foutwerking by 

die OTM wat veroorsaak het dat 'n latere klient die koevert kon verwyder; die 

person eel van die finansiele instelling het die koevert gesteel. 48 

Daarbenewens word daar gewoonlik op die koevert wat gebruik moet word 

vir die deposito en in die gebruiksvoorwaardes vir die kaarte, bepaal dat enige 

transaksierekord wat in verband met die transaksie uitgereik word 

onderhewig is aan verifikasie deur die betrokke finansiele instelling en dat in 

die geval van 'n teenstrydigheid tussen die transaksierekord en die rekords 

van die finansiele instelling, laasgenoemde as finaal en deurslaggewend 

beskou sal word. 49 lndien die klient, volgens Price50
, kan bewys dat die 

46 Oelofse Enkele Regsaspekte 14; Budnitz Problems of Proof 51; Visser Banking 656. 

47 In McEvans v Citibank NA 96 Misc 2d 142, 408 NYS 2d 870 (NY Civ Ct 1978) het 
die eiseres beweer dat sy $600 in kontant by 'n OTM gedeponeer het, maar wat deur 
die bank ontken was. Gelukkig kon die klient 'n ooggetuie na vore bring wat by was 
toe sy die geld gedeponeer het, en hierdie getuienis is deur die hot aanvaar. 

48 Budnitz Problems of Proof 51 ; Visser Banking 65 7. 

49 Standard Bank se gebruiksvoorwaardes vir die Mastercard-kaart bepaal byvoorbeeld 
dat elke transaksierekord wat uitgereik word deur die bank ten opsigte van enige 
deposito op enige rekening van die kaarthouer, onderworpe is aan bevestiging deur 
die bank, en in die geval van teenstrydigheid tussen die transaksierekord en die 
rekords van die bank, sal laasgenoemde die kaarthouer bind. Dit is duidelik dat die 
gevolg van die kontraktuele bepaling op die depositokoevert is dat die finansiele 
instelling se rekords 'n praesumptio juris et de jure daarstel dat die rekords 
onbetwisbaar is en dat geen getuienis gelei kan word om dit te weerspreek nie. In die 
lig van die uitspraak in Ex parte Minister of Justice: In re Nedbank ltd v Abstein 
Distributors (Pty) ltd and others and Donelly v Barclays National Bank ltd 1995 (3) 
SA 1 (A) behoort sodanige bepaling ook as contra bonos mores en daarom 
onafdwingbaar beskou te word. Kyk vir 'n volledige bespreking van hierdie kwessie 
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betrokke bed rag wel in 'n koevert in die masjien na behore gedeponeer is, 

behoort die las om te bewys dat die geld nooit ontvang is nie, op die bank te 

rus. 

Op die koeverte wat vir doeleindes van deposito's by OTM'e gebruik word, 

is ook 'n kennisgewing dat die deposito eers tot die krediet van die klient sal 

wees nadat die inhoud van die koevert nagegaan en korrek bevind is. 51 

Aangesien die bank dus nie dadelik die deposito vir krediet van die klient 

aanvaar nie, tree die bank op as bewaarnemer van die inhoud van die koevert 

totdat die kontantinhoud van die koevert nagegaan is of in die geval van 'n 

tjek, todat die tjek gehonoreer is. Daar ontstaan met ander woorde 'n 

gemeenregtelike bewaargewingskontrak (depositum) tussen die bank en 

klient. 52 

'n Bewaargewingskontrak is 'n kontrak ingevolge waarvan een persoon (die 

bewaargewer) 'n saak vir veilige bewaring aan 'n ander (die bewaarnemer) 

oorhandig. Die bewaarnemer onderneem om dit kosteloos of teen vergoeding 

te bewaar en om op aanvraag dieselfde saak terug te besorg. 53 lngevolge die 

13.5 infra. 

50 4. 

51 Daar kan na aanleiding van die beslissings betreffende die sogenaamde 
"kaartjieskontrakte" geargumenteer word dat hierdie kennisgewings op die koeverte 
wel deel van die kontrak met die klient uitmaak. Daar kan nie ontken word dat kliente 
bewus is dat daar inderdaad woorde op die koeverte voorkom nie, en dat dit wel na 
spesiale bedinge verwys nie. Kyk Central South African Railways v Mclaren 1903 TS 
727; Central South African Railways v James 1908 TS 221; Frocks Ltd v Dent and 
Goodwin (Pty) Ltd 1950 (2) SA 717 (K); King's Car Hire (Pty) Ltd v Wakeling 1970 
(4) SA 640 (N); Micor Shipping (Pty) Ltd v Treger Golf and Sports (Pty) Ltd and 
another 1977 (2) SA 709 (W); Bok Clothing Manufacturers (Pty) Ltd and another v 
Lady Land (Pty) Ltd 1982 (2) SA 565 (K); Kerr Law of Contract 260 ev; Christie 206 
ev; Joubert General Principles 87 - 88. 

52 Kyk Price 3 - 4; Oelofse Enkele Regsaspekte 14. lndien aanvaar sou word dat daar 'n 
oorbetaling van kontant plaasvind wanneer die deposito in die OTM gemaak word, is 
die bank reeds vanaf daardie oomblik die lener van die geld en sal enige verlies hierna 
dus die bank se verlies wees. Die gemelde kennisgewing op die koevert negativeer 
egter enige sodanige gevolgtrekking, en daar moet dus aanvaar word dat die bank as 
bewaarnemer optree terwyl die koevert nog in die OTM is. 

53 Voet Commentarius 16.3.1; Grotius lnleidinge 3.7.2; Rosenthal v Marks 1944 TPD 
172; Empire Car Park v Michael 1952 (2) SA 374 (T); Minister of Posts and 
Telegraphs v Daddy Bros and Johnstone (Pty) Ltd 1965 (3) SA 394 (OK). Kyk ook 
Bester Deposit par 123; Willis 184 ev. 
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algemene beginsels van die bewaargewingskontrak is die bank as 

bewaarnemer aanspreeklik vir skade wat voortvloei uit die verlies van die 

koevert of die inhoud daarvan, tensy hy nie skuld daaraan gehad het nie. 54 

Die onus om te bewys dat hy nie skuld gehad het aan die verlies van die 

koevert of die inhoud daarvan nie, rus op die bank. 55 lndien die bank horn van 

hierdie bewyslas gekwyt het, sal die bank nie as bewaarnemer teenoor sy 

klient aanspreeklik wees nie. 

Die bewaarnemer moet as 'n reel die redelike sorg van 'n diligens 

paterfamilias aan die dag le. lndien die bank se bewaarneming egter as gratis 

bewaarneming beskou word, mag die bank se moontlike aanspreeklikheid 

beperk word tot opsetlike of grof nalatige optrede. 56 Dit is egter 

onwaarskynlik dat die bewaarneming as gratis beskou sal word, aangesien 

hierdie soort bewaargewing die bank in staat stel om deposito's op 'n ander 

manier te ontvang, en daar ook normaalweg vir deposito's by 'n OTM 'n fooi 

gehef word. 57 

'n Bewaarnemer ·mag sy aanspreeklikheid vir nalatige optrede kontraktueel 

uitsluit. 58 Daar word met Oelofse59 saamgestem dat indien die bank se 

54 Vgl WJ Lineveldt (Edms) Bpk v Imme/man 1980 (2) SA 965 (0); South Eastern Auto 
Rental Services t/a Swans Rent A Car v Sank Bros Holdings (Pty) Ltd t/a Market 
Toyota 1986 (3) SA 636 (K). 

55 Kyk Lituli v Omar 1909 TS 192; Rosenthal v Marks 1944 TPD 172 176; Essa v 
Divaris 194 7 ( 1) SA 753 (A) 768 - 769; Government of the RSA v Fibre Spinners and 
Weavers (Pty) Ltd 1978 (2) SA 794 (A) 802; Stocks and Stocks (Pty) Ltd v TJ Daly 
and Sons (Pty) Ltd 1979 (3) SA 754 (A) 761 - 762. Vgl oak Oelofse Enkele 
Regsaspekte 14. 

56 Kyk vir die gemeenregtelike beginsels in die verband Grotius lnleidinge 3. 7 .9; Voet 
Commentarius 16.3. 7; Van Leeuwen CF 1.4.6.4. Daar bestaan twyfel of die verskil 
wat getref word tussen gratis bewaarneming en bewaarneming teen vergoeding, vir 
ans reg steeds geldig is. Kyk Hosten Die Aanspreeklikheid van die Depositarius 124 
ev vir 'n kritiese bespreking en vgl oak Bester Deposit par 129 & Willis 187. 

57 Oelofse Regsbetrekkinge 14. 

58 KykRosentha/ v Marks 1944 TPD 172 176; Essa v Divaris 1947 (1) SA 753 (A) 767. 
Die vrywaringsbeding kan aanspreeklikheid vir culpa levis sowel as culpa lata uitsluit. 
Kyk Government of the RSA v Fibre Spinners and Weavers (Pty) Ltd 1978 (2) SA 794 
(A); Van Deventer v Lauw 1980 (4) SA 105 (0); Minister of Education v Stuttaford 
& Co (Rhodesia) (Pvt) Ltd 1980 (4) SA 517 (ZS). 'n Bewaarnemer mag nie sy 
aanspreeklikheid vir opsetlike optrede kontraktueel uitsluit nie, aangesien dit contra 
bonos mores is. Kyk Wells v South African Alumenite Co 1927 AD 69 72; East 
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verifikasie van die deposito as finaal en bindend beskou moet word, dit lyk 

asof die bank uitkontrakteer uit sy moontlike aanspreeklikheid as 

bewaarnemer, maar dat indien die inhoud van die koevert deur die amptenare 

gesteel word wat dit nagaan, daar geargumenteer kan word dat daar geen 

verifikasie was nie. 60 Die bank se "vrywaringsbeding" geld dus slegs wanneer 

sy werknemers of amptenare nie bedrieglik opgetree het nie. 

6.5 DIE SLIMKAART 

Die kaart met die magnetiese band is goedkoop om te vervaardig, maar 

sekuriteit was nog nooit een van die kaart se voordele nie. Deskundiges is dit 

almal eens dat die magnetiese band maklik gelees kan word, vervalsbaar is 

en verander kan word. 61 Die ander nadeel daarvan is dat dit slegs vyf lyne 

van inligting kan hou. Die slimkaart is juis ontwikkel om hierdie nadele te 

bowe te kom. 

Die slimkaart ("smart card"), ook bekend as 'n mikrostroombaan of 

geheuekaart, is deur die Fransman Roland Moreno in 197462 uitgevind, en is 

verder in Frankryk deur die Laboratories d'Electronique et de Physique 

Appliquee, Radiotechnique-Compelex en Philips Data Systems ontwikkel. 63 In 

London Municipality v South African Railways and Harbours 1951 (4) SA 466 (OK) 
490; Willis 187. Die vraag is egter of die bank ook sy aanspreeklikheid vir die 
opsetlike optrede van sy werknemers kan uitsluit. In Government of the RSA v Fibre 
Spinners and Weavers {Pty) Ltd 1978 (2) SA 794 (A) het die appelhof egter beslis dat 
dit moontlik is om aanspreeklikheid weens die opsetlike handeling van 'n werknemer 
uit te sluit. Hierdie beslissing is in Goodman Brothers {Pty) Ltd v Rennies Group Ltd 
1997 (4) SA 91 (W) nagevolg. R Cloete het daarop klem gele (kyk op 103 en oak 106 
- 108) dat daar in hierdie saak geen oorwegings van openbare beleid was wat horn 
sou noop om te bevind dat die respondent nie sy aanspreeklikheid weens die opsetlike 
handeling van 'n werknemer mag uitsluit nie. Daar word egter aan die hand gedoen 
dat, ten spyte van hierdie twee beslissings, daar met Willis ( 187 - 189) saamgestem 
moet word dat die openbare beleid juis vereis dat sodanige uitsluiting nie in die geval 
van banke toegelaat behoort te word nie. 

59 Enkele Regsaspekte 14. 

60 Vgl ook Visser Banking 657. 

61 Computer Mail 30 Januarie 1987 41 . 

62 Computer Mail 25 Julie 1986 61; EFTPOS Information Service F1. Vgl oak Kirkman 
Systems 172; Anon France: Le Smart Card 95; Kaplan Smart Cards 9 ev. 

63 Computer Mail 19 Maart 1982. 
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wese is die kaart 'n betalingskaart waarvan die magnetiese band deur 'n 

vlokkie ("chip") wat 'n geheue bevat, vervang is. 64 Frazer beskryf dit as 'n -

"Standard-sized plastic card, with microprocessor chip embedded in it, giving ability 
to store large amounts of data and process information". 65 

Die tipiese slimkaart bevat 'n agt-bis-mikroverwerker en 'n agt-kilogreep

geheue. 66 

Wanneer die kaart uitgereik word, word sekere inligting oar die kaarthouer 

elektronies in die kaart se gehoue gestoor. Die oorblywende geheue word vir 

transaksies aangewend wat deur die kaarthouer aangegaan word. Elke 

transaksie se besonderhede kan deur die kaart gestoor word. Die kaarthouer 

kan dus 'n volledige rekord of staat van transaksies aangegaan, met horn 

saamdra. Die enigste nadeel is dat die kaarthouer nie voorsien word van 'n 

metode om die elektroniese rekord te lees of na te gaan nie. 67 Sedertdien is 

'n slimkaart deur 'n Britse elektroniese groep, GEC, ontwikkel, met 'n geheue 

agt keer grater as die oorspronklike. 68 Omdat die geheue so groat is, kan die 

kaart gebruik word om vingerafdrukke of foto's vir sekuriteitsdoeleindes te 

stoor. Dit is ook nie nodig dat die kaart kontak met die leser/skrywer-eenheid 

maak om gelees te kan word nie. Dit beteken dat die kaart se lewensduurte 

tot twee jaar langer sal wees as die van gewone plastiekkaarte en dat die 

werking daarvan nie so maklik deur stof en slytasie geaffekteer sal word nie. 

Die vernaamste voordeel van die kaart is dat dit beter sekuriteit bied wat die 

identifikasie van die houer betref. Die moontlikheid van bedrog kan dus 

hiermee aansienlik verminder kan word, veral wat sogenaamde 

64 Kyk Revell 35 - 36; Graziano & Baharoglu 467. Vgl oak Anon Le Smart Card 79; 
Chorafas 343 - 347; Kaplan Smart Cards 5. 

65 Op 275. Kyk oak Kaplan Smart Cards 5 wat die volgende beskrywing gee: 
"In most basic terms, a smart card, or what is now called a 'chip card' by 
industry professionals, is a plastic card which is an intelligent device 
containing a microprocessor and which is capable of calculations." 

66 EFTPOS Information Service 08. 

67 EFTPOS Information Service 08. 

68 Computer Mail 27 Maart 1987 81. 
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spooktransaksies betref. 69 As daar 'n dispuut oor 'n bepaalde transaksie 

ontstaan, kan die rekord van transaksies wat in die geheue van die kaart 

gebere word, uitgedruk word om na te gaan. So kan bewys word of 'n 

bepaalde transaksie gemaak is of nie. 70 Omdat die tegnologie betrokke by 

hierdie kaart van 'n meer gevorderde aard is, kan die kaart nie so maklik soos 

die gewone plastiekkaart nagemaak word nie. 71 'n Ander voordeel van die 

slimkaart is dat dit in 'n ongekoppelde stelsel aangewend kan word. 72 Die 

ingeboude geheue-vlokkie kan die kaarthouer se identiteit verifieer sonder om 

die gegewens na 'n sentrale rekenaar te versend. Datasekuriteit word dus 

verbeter omdat die inligting nie onderweg na die rekenaar onderskep kan 

word nie. Dit is dus ook nie aan rekenaarnetwerkonderbrekings blootgestel 

nie. Die PIN kan dus in die geheue gebere word en wanneer die klient sy PIN 

insleutel, sal die kaart nagaan of dit die regte PIN is. 

Die kaarthouer kan ook periodiek by die bank 'n kredietbedrag in die kaart se 

geheue laat stoor. 73 Die kaarthouer sal byvoorbeeld die bank versoek om 'n 

sekere bed rag geld uit 'n tjek- of spaarrekening oor te plaas op die kaart. Die 

kaart word in die bank se slimkaartleser/skrywer geplaas, die bedrag word 

elektronies in die kaart se geheue geplaas en die toepaslike rekening word 

dienooreenkomstig gedebiteer. 74 Volgens Von Solms sal die bank waarskynlik 

die betrokke bedrag waarmee die klient gedebiteer is en wat elektronies in die 

kaart se geheue geplaas is, in die een of ander "poel" plaas. 75 Wanneer die 

kaart dan aangewend word vir betaling, word die kredietbedrag 

ooreenkomstig verminder elke keer en namate die klient die kaart gebruik om 

69 Losing at Cards 32. Kyk oak Kaplan Smart Cards 55 ev. 

70 Computer Mail 25 Julie 1986 61. 

71 Faul Die • Smart' Kaart 384. 

72 Computer Mail 30 Januarie 1987 41; Business Times (Sunday Times) 23 April 1989 
7; Graziano & Baharoglu 467. 

73 Vgl oak Computer Mail 31 Januarie 1992 24; Business Times (Sunday Times) 23 
April 1989 7; Lee EFTS 292; Financial Mail 24 Maart 1995 24; Kaplan Smart Cards 
15; Brindle & Cox Bank Payments 496 - 497; Paget 284 - 285. 

74 Daar is stelsels, soos die Mondex-stelsel in Engeland, wat toelaat dat die klient sy 
kaart oak by 'n OTM of via 'n spesiaal toegeruste telefoonverbinding met elektroniese 
geld kan "laai". Kyk Paget 284 - 285; BIS Security of Electronic Money 9. 

75 Sake-Rapport 18 November 1990 2. 
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vir goedere te betaal. 76 Frazer beskryf dit as die elektroniese ekwivalent van 

'n beursie. 77 

Die gebruik van s6 'n kaart in die geval van EFTPOS-transaksies is besonder 

gerieflik, aangesien die handelaar horn nie hoef te bekommer oor die 

kredietwaardigheid van die klient nie. 78 In die geval van 'n EFTPOS-transaksie 

sal die slimkaart in die slimkaartleser/skrywer van die handelaar by die 

verkooppunt geplaas word. Die kaarthouer sal sy PIN insleutel79 en die bedrag 

van aankope sal deur die toonbankassistent ingesleutel word. Hierdie bedrag 

sal afgetrek word van die bedrag in die interne geheue van die slimkaart en 

by die balans van die handelaar se slimkaart-verkope bygevoeg word. Die 

hele transaksie word deur die slimkaart gemagtig wat tesame met die 

magtiging ook die nommer van die klient se rekening, wat vir die bedrag op 

die slimkaart gedebiteer is, verskat. 80 Aan die einde van elke besigheidsdag 

word die rekord van die slimkaart-verkope na die bank geneem, wat die 

handelaar krediteer uit die 11 poel 11 waarna hierbo verwys is. Die bank het 

sodoende rekord van die bedrae wat deur elke klient met sy slimkaart 

gespandeer word, omdat die rekeningnommers elke keer deur die slimkaart 

aan die handelaar verskaf word. lndien die kaart dus verlore sou raak, kan die 

bank 'n nuwe kaart tesame met die oorgeblewe bedrag verskaf. 81 

lndien bogenoemde stelsel nie gevolg word nie, sal 'n verlore slimkaart 

beteken dat die kaarthouer ook die elektroniese kontant in die kaart se 

geheue verloor het. 82 Die geheue van die kaart kan ook byvoorbeeld deur 

statiese elektrisiteit uitgewis word, en die kaart kan smelt as dit in 

76 Revell 36; 11 Electronic purse brings revolution 11 Sunday Times, Business Times 28 
Maart 1993 7. 

77 79. 

78 Faul Die ·Smart' Kaart 383; Brindle & Cox Bank Payments 497. Kyk hfst 7 vir 'n 
beskrywing van EFTPOS. 

79 Daar is stelsels wat die gebruik van 'n PIN nie benodig nie. Kyk Van Esch De Chipknip 
126 ev. Die nadeel hiervan is egter dat enige persoon wat in besit is van die kaart, dit 
derhalwe vir aankope kan aanwend. 

80 Von Solms Sake-Rapport 18 November 1990 2. 

81 Von Solms Sake-Rapport 18 November 1990 2. 

82 Vgl ook Geva EFT Debit Card 417; Brindle & Cox Bank Payments 497; Paget 285. 



163 

temperature hoer as 50 grade Celsius gelaat word, sodat die geheuevlokkie 

verlore kan raak. 83 

Ander dispute kan egter oak ontstaan as die balans op die kaart en die balans 

soos aangedui in die bank se rekords nie ooreenstem nie. Daar sal oak deeglik 

aangedui moet word in die ooreenkomste tussen die klient en sy bank en die 

handelaar en die bank, presies wie aanspreeklikheid sal aanvaar vir die 

akkuraatheid van die inligting wat op die kaart by 'n OTM of die terminaal van 

'n handelaar gestoor is. 84 

Struikelblokke in die weg van die gebruik van die kaart is steeds die koste 

daaraan verbonde. 85 Die vervaardigingskoste word beraam tussen R20 per 

R50 per kaart - daarteenoor kos die magneetbandkaart slegs tussen R 1 en R2 

om te vervaardig. 86 'n Ander probleem is dat dit te dik is en dus nie deur die 

terminale huidiglik in gebruik gelees kan word nie. 87 Terminale sal dus 

aangepas moet word om die dikte te akkommodeer, of die kaart self sal 

verander moet word om by die huidige kaartlesers aan te pas. 'n Verdere 

struikelblok is dat daar steeds geen algemene standaard vir die formaat 

daarvan is nie. 88 

83 Computer Mail 25 Julie 1986 62. 

84 Jack Report 100. 

85 Computer Mail 31 Januarie 1986 67 en 27 Julie 1990 16. Sunday Times (Business 
Times) 25 Maart 1990 5; Graziano & Baharoglu 467; Geva EFT Debit Card 417; Anon 
Belgians Fight Shy 5. 

86 Sunday Times (Business Times) 25 Maart 1990 5. 

87 Vergari & Shue 523. Standard Bank is besig om al sy OTM'e te vervang met OTM'e 
wat slimkaartlesers sal kan akkommodeer. Kyk "Electronic purse brings revolution" 
Sunday Times, Business Times 28 Maart 1993 7. 

88 Computer Mail 26 Februarie 1988 22 - 23. Vergelyk ook die besware van die 
Visa-werkgroep soos aangehaal deur Faul (Die ·Smart' Kaart) 383 - 384; Anon 
Belgians Fight Shy 5. 
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HOOFSTUK 7 

EFTPOS 

7.1 WAT IS EFTPOS? 

EFTPOS is die Engelse afkorting vir elektroniese fondsoordrag by 'n 
verkooppunt. 1 Longe beskryf dit s6: 

"EFTPOS is an acronym for Electronic Funds Transfer at Point of Sale. It is used to 

describe an electronic payment system through which goods or services are 

purchased by the transmission of transaction or payment data over a communications 

network that extends through customers' and retailers' banks. "2 

Die stelsel maak dit moontlik om elektroniese betaling in 'n winkel met 'n 

krediet- of debietkaart te bewerkstellig. 3 In 'n gekoppelde stelsel word geld 

elektronies regstreeks van die rekening van die kaarthouer na die rekening 

van die handelaar oorgedra. In 'n ongekoppelde stelsel word die 

betalingsopdragte vir latere verwerking op magneetband of disket gestoor. 4 

EFTPOS vertoon dus ooreenkomste met die kontanttransaksie sonder dat 

kontant in der waarheid van hande verwissel. 5 

7.2 DIE VERLOOP VAN 'N EFTPOS-TRANSAKSIE 

'n Tipiese EFTPOS-transaksie verloop soos volg: 6 Die magnetiese band 

1 By gebrek aan 'n bekende Afrikaanse afkorting vir hierdie metode van betaling, word 
die Engelse afkorting gebruik. 

2 Op 24. 

3 Mitchell Electronic Banking 5. Kyk oak Crawford & Falconbridge 945; Goode 
Electronic Banking 10 - 12; Kirkman Systems 150 ev; CHW Overcoming the 
Obstacles 1351; Ballon Het Bewijs 14; Brindle & Cox Bank Payments 4 71 - 4 73; 
Paget 281. 

4 Nimmer Consumer Payment Systems 516. Kyk oak Schneider Elektronischen 
Zahlungsverkehrs 24 - 25. 

5 Nimmer (517) beskryf EFTPOS as die "computer age version of a cash transaction". 
Kyk oak EFTPOS Information Service A 1; CHW Overcoming the Obstacles 1373. 

6 Clarke & Walters 9 -10; Nimmer 516 - 517; Goode Electronic Banking 11; Kirkman 
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agterop die klient se krediet- of debietkaart7 word gevee deur 'n leser wat by 

die kassier se geldlaai gehou word. Die klient kies dan op 'n sleutelbord 

watter rekening hy gedebiteer wil he. Die handelaar sleutel die waarde van 

die transaksie in en die klient sleutel sy PIN in. Die transaksie se 

besonderhede word dan deur die handelaar se finansiele instelling of deur 'n 

skakelnetwerk na die kaarthouer se finansiele instelling versend. Die PIN en 

die klient se rekeningbesonderhede word geverifieer en die balans van die 

rekening word nagegaan of daar voldoende fondse is. As dit goedgekeur 

word, sal die bedrag teen die rekening van die klient gedebiteer word en die 

handelaar se rekening sal gekrediteer word. 8 'n EFTPOS-transaksie is dus in 

wese 'n debietoordrag. 9 

As die stelsel gekoppel is, word die betalingsopdragte direk versend en 

debitering en kreditering vind onmiddellik plaas. Die stelsel kan egter ook 

ongekoppel wees, in we Ike geval alle transaksies op 'n magneetband vir 

latere verwerking gestoor word. 10 In sommige stelsels is 'n kunsmatige 

vertraging van enkele dae (gewoonlik drie) ingebou sodat kliente se rekenings 

nie dadelik gedebiteer sal word nie. 11 In die geval waar 'n kredietkaart by 'n 

Systems 151; Railton Point of Sale Payment 20; Lambert Electronic Fund Transfer 
Systems 3156; Reed Electronic Finance Law 66; Ogilvie Canadian Banking Law 759; 
Chorafas 284; Ballon, De Ly & De Rooy 45 - 46; Van Esch & Berkvens 129 - 130; 
Brindle & Cox Bank Payments 472 - 473; Ellinger & Lomnicka 474; Paget 281. 

7 Dit is irrelevant of betaling met 'n debietkaart of 'n kredietkaart plaasvind. Die klient 
maak die keuse uit watter rekening hy die geld wil laat oorplaas na die rekening van 
die handelaar. Kyk EFTPOS Information Service A2. lndien die klient se 
kredietkaartrekening gedebiteer word, het die klient natuurlik die voordeel van 
wentelkrediet. Die klient sal op die gewone wyse betaal wanneer hy sy 
kredietkaartstaat aan die einde van die maand ontvang. Kyk Arora Contractual and 
Tortious Liability 300. lndien die klient egter aandui dat sy tjekrekening byvoorbeeld 
gedebiteer moet word, sal die rekening, indien die stelsel gekoppel is, onmiddellik 
gedebiteer word. Kyk ook Chorafas 283 - 284. 

8 Voorbeelde van EFTPOS-stelsels is Carte Bancaire in Frankryk, Mistercash en 
Bancontact in Belgie en die Gesellschaft fOr Zahlungssysteme in Duitsland. 

9 Reed Electronic Finance Law 56. 

10 Frazer 67; Nimmer 516 - 517. 

11 Frazer 68; Robertson Limitation 18; Brindle & Cox Bank Payments 4 73; Reed 
Electronic Finance Law 67; Reed Consumer Electronic Banking 82; Paget 282. 
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EFTPOS-transaksie gebruik word sal die klient steeds die gewone tyd he om 

sy kredietkaartrekening in geheel of gedeeltelik te vereffen, alhoewel 'n 

EFTPOS-debiet in die geval van kredietkaarttransaksies gouer as gewoonlik 

verwerk word. 12 

Alhoewel die tipiese EFTPOS-transaksie beteken dat die PIN vir magtiging 

gebruik word, is daar EFTPOS-stelsels wat geskrewe handtekeninge gebruik. 13 

Duplikaat transaksiestrokies of verkoopbewyse word uitgereik wat deur die 

klient geteken moet word. Die handtekening van die klient identifiseer horn 

en gee terselftertyd magtiging aan die bank om te betaal. 'n Kopie van die 

getekende transaksiestrokie word deur die handelaar gestoor en aan die bank 

oorhandig as daar 'n dispuut ontstaan. 14 Die ander strokie word aan die klient 

vir sy eie rekorddoeleindes oorhandig. 

7 .3 EFTPOS IN SUID-AFRIKA 

Die eerste EFTPOS-gidsplan in Suid-Afrika is deur Checkers in samewerking 

met Barclays in 1985 in die Eastgate winkelsentrum geloods. 15 Daarna is 

EFTPOS-fasiliteite by ander Checkers-winkels oak ge"installeer. 16 Die huidige 

stelsel is gesamentlik ontwikkel deur Standard Bank, Checkers en ICL 

("International Computers Limited"). Kliente van Standard Bank kan betalings 

by die verkooppunte met gebruikmaking van Visa/Master-kredietkaarte, 

12 EFTPOS sal die prosesseringsiklus van kredietkaartstrokies by die gewone 
kredietkaarttransaksies elimineer, wat beteken dat verwerking daarvan gouer sal 
plaasvind. Kyk EFTPOS Information Service C7. 

13 Die kaart word steeds deur 'n leser by die kassier gevee. Die besonderhede agterop 
die kaart se magneetband word dan deur die rekenaar gelees en geverifieer. Frazer 66; 
Robertson Limitation 18; EFTPOS Information Service C6; Brindle & Cox Bank 
Payments 481; Ellinger & lomnicka 4 7 4; Paget 281 . As die handtekening as 
magtiging gebruik word, is daar natuurlik 'n feitelike rekord van wie die transaksie 
aangegaan het. Die PIN as magtigingsmetode kan nie waarborg dat die gemagtigde 
gebruiker van die kaart wel die een is wat die transaksie aangegaan het nie. Vgl ook 
hfst 9 oor die PIN as "elektroniese handtekening". 

14 EFTPOS Information Service D5. 

15 Financial Mail Supplement "Computers. A Survey" 21 Junie 1985 57; 1985 Banking 
World 14. Barclays (Eerste Nasionale Bank) het intussen onttrek. 

16 Business Day 29 Januarie 1990 9. Vgl ook "Moving the millions" in Computers. A 
survey. Supplement to Financial Mail 21 Junie 1985 57. 
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Diners Club-kaarte en Standard Bank se Autokaarte (lg is 'n debietkaart) 

maak. Standard Bank se kaarthouers kan ook die diens gebruik om kontant 

te trek. Die EFTPOS-diens het 'n direkte verbindingsnet met Standard Bank. 

By die verkooppunt oorhandig die klient sy kaart en hierdie kaart word dan 

deur 'n kaartleser getrek. Die klient sleutel sy PIN in op die PIN-leser wat by 

die geldlaai gehou word. lndien die klient nie sy PIN onthou nie, of indien die 

stelsel nie gekoppel is nie, moet Standard Bank se kaarthouers en Diners 

Club-kaarthouers 'n verkoopbewys teken. 17 Hierdie verkoopbewys bevat die 

datum, bedrag en kaartnommer van die klient. Ander Masterkaart en 

Visa-kredietkaarthouers moet in elk geval die verkoopbewys teken. lndien 

daar s6 'n verkoopbewys gebruik is, is die handelaar verplig om 'n kopie 

daarvan vir 'n bepaalde tydperk te bewaar. Die bank mag in die geval van 'n 

dispuut hierdie kopie aanvra, en indien die handelaar dit nie kan verskaf nie, 

is die bank geregtig om die handelaar se rekening met die betrokke bedrag te 

debiteer. 

Wanneer die transaksie voltooi is, gee die kassier die kaart, 'n kontantstrokie 

en die verkoopbewys wat die bed rag wat teen die gekose rekening gedebiteer 

is, aantoon, aan die klient. lndien die stelsel gekoppel is, sal die klient se 

rekening dadelik met die bedrag gedebiteer word. lndien die stelsel 

ongekoppel is, is die handelaar slegs gemagtig om tot 'n vasgestelde bedrag 

(die sogenaamde "floor limit") aankope toe te laat. lndien 'n kaarthouer 

aankope bokant hierdie bedrag wil maak, is die handelaar verplig om eers die 

magtiging van die bank te verkry. Die handelaar mo et dan die besonderhede 

van sodanige magtiging op die verkoopbewys wat deur die klient geteken 

moet word, aanbring. 

Pick 'n Pay het ook 'n kleinhandelaar-skakelnetwerk ("switching network"), 

soortgelyk aan Saswitch, ontwikkel. 18 Hierdie netwerk word Paynet genoem 

en dit word met die poskantoor se SAPONET-P datakommunikasienetwerk 

17 Standard Bank se gebruiksvoorwaardes vir die Standard Bank Mastercard-kaart bepaal 
dat deur enige sodanige bewys te teken, die kaarthouer bevestig dat die inligting wat 
daarop gedruk is, korrek is. 

18 Financial Mail 19 Januarie 1990 82. 
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verbind. 19 Dit stel Pick 'n Pay-hipermarkte en -winkels in staat om 'n 

verskeidenheid van finansiele dienste in samewerking met die banke aan te 

bied. Kliente van Pick 'n Pay se winkels sal Paynet kan gebruik vir aankope, 

om kontant te onttrek en om hulle balansstate na te gaan. 

United, Allied, die NBS en Boland Bank het reeds met Paynet ingeskakel, en 

daar word gehoop dat die ander groter banke ook daaraan sal deelneem. 

Trust Bank word as 'n verrekeningsbank vir alle Paynet-transaksies gebruik. 20 

Die struikelblok vir ontwikkeling van hierdie stelsel is blykbaar die banke se 

ongeneentheid om Pick 'n Pay se transaksiefooie vir die Paynetdiens te 

beta al. 21 Die banke beskou die ontwikkeling van Payn et ook as 'n 

inbreukmaking op die gebied van die verskaffing van finansiele dienste. 22 

Saswitch is onder andere gestig as 'n skakelsentrum om die elektroniese 

oordragstelsel van geld met die kleinhandel deur middel van EFTPOS te deel. 

Kommersiele probleme word egter ondervind. Die handelaars en finansiele 

instellings wat aan die stelsel gekoppel sal wees, gebruik nie almal dieselfde 

rekenaartoerusting nie. Sommige handelaars wil die elektroniese toestel self 

by die verkooppunt aanbring wat natuurlik beteken dat die banke sal moet 

betaal om dit te deel. Die banke wil egter hul eie toestelle daar aanbring. 23 

Tans is die planne om handelaars die Saswitch-netwerk te laat gebruik om 

sodoende ook finansiele dienste aan te bied, op die lange baan geskuif. 24 

Die gebruik van die slimkaart by EFTPOS sal 'n deurlopende verbindingsnet 

tussen die finansiele instelling en die handelaar onnodig maak, omdat die 

besonderhede van die kaarthouer se rekening in die mikroskyfie se geheue sal 

wees. Die slimkaart bevat dus reeds alle data wat nodig is vir magtiging van 

'n transaksie en is ook in staat om alle data in verband met die transaksie te 

19 Vgl ook Computer Mail 27 Maart 1987 13. 

20 Computer Mail 27 Julie 1990 11. 

21 Financial Mail 29 Januarie 1990 82. 

22 Computer Mail 27 Julie 1990 11. 

23 Finansies & Tegniek 17 Mei 1985 30. 

24 Financial Mail 19 Januarie 1990 80. 
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stoor. 25 As die kaarthouer se kredietbedrag ook op die kaart gestoor word, 

kan die saldo ook gelees word en aangepas word elke keer as die kaart 

gebruik word. Die voordele van die aanwending van 'n slimkaart in 'n 

ongekoppelde stelsel is in die eerste plek dat transaksietyd daarmee 

verminder word. Die gebruik daarvan is ook veiliger vir die klient, aangesien 

daar geen verbindingsnet is wat onderworpe mag wees aan wanfunksionering 

nie. Die gebruik daarvan is ook goedkoper vir die banke, omdat gebruik van 

'n sentrale rekenaar daarmee uitgesluit word. 

Een van die redes waarom die stelsel nog nie algemeen in gebruik is nie, 1s 

omdat die vraag hoe die koste tussen die banke en die handelaars gedeel 

moet word by die installering en gebruik van die stelsel, nog nie beantwoord 

is nie. 26 

7.4 EFTPOS IN EUROPA EN AMERIKA 

In Europa was die klem hoofsaaklik op nie-gekoppelde werking gele, 

waarvolgens die besonderhede van die betalings op magnetiese band gestoor 

is, en na die banke aan die einde van elke dag vervoer is. 27 Besonderhede van 

verlore en gesteelde kaarte is in die stelsel ingebou, maar andersins het die 

veiligheid daarvan grootliks staatgemaak op die gebruik van die PIN' s en die 

feit dat banke ook 'n verpligting teenoor die handelaars onderneem het om 

hierdie transaksies te betaal. Kliente is egter traag om van hierdie 

betalingsmetode gebruik te maak vanwee die verlies aan 'n sweeftydperk vir 

betaling ("float"). Die banke het selfs in sommige gevalle saver gegaan as om 

'n kunsmatige sweeftydperk te skep om hulle kliente te oorreed om hierdie 

betalingstelsel te gebruik. 28 Die debitering van die klient se rekening vind dus 

eers na 'n paar dae plaas. 

Die enigste land waar daar 'n volskaalse ontwikkeling was, is Frankryk. 

EFTPOS-terminale word ook in Denemarke, Belgie, Duitsland, Nederland, 

25 Computer Mail 27 Julie 1990 12 - 13; Geva EFT Debit Card 415 - 416; Financial 
Mail 24 Maart 1995 20, 24. 

26 Computer Mail 31 Januarie 1986 70 en 27 Julie 1990 11. 

27 Revell 44 - 46. 

28 Revell 45; Robertson Limitation 18; Chorafas 309. 
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ltal"ie, en lerland aangetref. 29 In Engeland is 'n maatskappy gestig met die 

naam EFTPOS UK Ltd, met 'n senior personeellid van hulle Reserwebank 

( 
11 Bank of England 11 

) as voorsitter. 30 Hierdie maatskappy het egter in April 

1990 sy bedrywighede gestaak omdat belangrike deelnemers hulle aan die 

skema onttrek het om individuele kompeterende stelsels te begin. 31 

Nieteenstaande die mislukking van hierdie skema, word verskeie ander 

EFTPOS-kaartskema 's suksesvol bedryf. 32 

In Amerika is verskeie EFTPOS-stelsels al sedert 1966 in werking, maar hulle 

is steeds in 'n ontwikkelende fase, hoofsaaklik weens verbruikersweerstand. 33 

Die werking daarvan is aan die EFTA onderhewig omdat die definisie van 'n 

elektroniese fondsoordrag soos vervat in Regulasie E art 205.2(g) ook 
11 point-of-sale transfers 11 daarby insluit. 34 Hierdie wetgewing reel die 

verhouding tussen verbruikers en finansiele instellings en nie die verhouding 

tussen handelaars en verbruikers nie. Daar word ook gebruik gemaak van 

sogenaamde ACH/POS-stelsels. Hierdie stelsel is 'n ongekoppelde 

debietoordragstelsel wat beteken dat daar nie 'n onmiddellike aanpassing van 

rekenings is nie. Die data word van die handelaar se terminaal na 'n 

outomatiese klaringshuis gestuur waar dit geprosesseer word en uiteindelik 

verrekening tussen die onderskeie finansiele instellings bewerkstellig. 35 

29 Mitchell Electronic Banking 5. Vgl oak Kirkman Systems 159 ev; 1986 The Banker 
76 ev. Voorbeelde van sulke stelsels is "Carte Bancaire" in Frankryk, "Mistercash" en 
"Bancontact" in Belgie en die "Gesellschaft fur Zahlungssysteme" in Duitsland. Kyk 
Petre 10. EFTPOS word oak in Australie, Nieu-Seeland en in Kanada aangetref. Kyk 
Weerasoria Banking Law 118 - 119. 

30 Mitchell Electronic Banking 6. 

31 Kyk Longe 28 vn2; Arora Contractual and Tortious Liability 299; Brindle & Cox Bank 
Payments 472. 

32 Daar is die "Connect"-kaartskema van Barclays Bank, die "Cardpoint"-kaartskema van 
Lloyds Bank en die "Switch"-kaartskema waaraan verskeie finansiele instellings deel 
het. Kyk Brindle & Cox Bank Payments 472; Paget 282 - 283. 

33 Longe 24 ev; Ingram Recent Developments 52 ev. 

34 Kyk hfst 2 waar die definisie volledig aangehaal is. Kyk oak art 903 van die EFT A en 
Longe 25. 

35 Longe 25. lngevolge hierdie stelsel mag die handelaars hulle eie kaarte uitreik. In sulke 
gevalle is die oordrag van fondse egter nie gewaarborg nie en dra die handelaar die 
risiko van nie-betaling en nie die bank nie. Kyk oak Morris Regulation E Amendments 
1091 ev. 
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7.5 DIE VOOR- EN NADELE VAN EFTPOS 

7 .5.1 Voordele vir die banke 

Die banke se doelstelling met die instelling van EFTPOS was om in die eerste 

plek prosesseringskostes te verlaag deur die vermindering in die gebruik van 

kredietkaarte en tjeks by betaalpunte. 36 Die doel was dus nie om kontant as 

betalingsmiddel te vervang nie, omdat dit steeds goedkoper is. 37 

7 .5.2 Voordele vir die handelaar 

Die voordele vir die handelaar is hoofsaaklik dat die koste en risiko van die 

hantering van groot volumes kontant daarmee verminder word. 38 Die tyd wat 

dit neem om betaling by die betaalpunt te prosesseer, is veiliger en vinniger 

as met papiergebaseerde betalings. 39 Beta ling in 'n gekoppelde stelsel vind 

onmiddellik plaas en fondse is dus gouer vir die handelaar beskikbaar. 40 Daar 

is terselftertyd addisionele inligting vir doeleindes van bemarking en ander 

finansiele besluite wat gemaak moet word, beskikbaar. 41 

7.5.3 Voordele vir die klient 

In die eerste plek kan EFTPOS help om die toue by betaalpunte korter te 

maak. Alhoewel 'n EFTPOS-betaling langer neem as betaling met kontant, is 

dit vinniger as betaling per tjek en per kredietkaart. 42 'n Klaarblyklike verdere 

36 CHW Overcoming the Obstacles 1352; Clarke & Walters 10 - 11; Robinson EFT-POS 
26. 

37 Clarke & Walters 11; EFTPOS Information Service C 10. 

38 Mitchell Electronic Banking 6. Kyk ook Kraus 35; Kirkman Systems 154; CHW 
Overcoming the Obstacles 1352; Clarke & Walters 12; Chorafas 309 - 311. 

39 EFTPOS Information Service C1; Kirkman Systems 153; Clarke & Walters 12; 
Robinson EFT-POS 25. 

40 Mitchell Electronic Banking 7; Kirkman Systems 154 - 155; Clarke & Walters 12; 
Robinson EFT-POS 25. 

41 Clarke & Walters 12; Foster 105 - 107. 

42 Mitchell Electronic Banking 8; Kirkman Systems 157; Robinson EFT-POS 25. 
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voordeel vir die klient is dat minder kontant saamgedra hoef te word43 en dat 

indien die klient wel kontant benodig, dit by die betaalpunt tydens die 

EFTPOS-transaksie getrek kan word. 44 Die nadele is egter dat daar steeds 'n 

PIN is wat onthou moet word en wat deur voornemende diewe waargeneem 

kan word. 45 Die feit dat die klient se rekening dadelik gedebiteer word in die 

geval van 'n gekoppelde stelsel word nie as 'n voordeel beskou nie. 46 Gebruik 

van sy kredietkaart bring darem die voordeel van 'n wentelende krediet, 

terwyl betaling met 'n tjek die voordeel het dat daar 'n sweeftydperk is 

voordat sy rekening gedebiteer word. Aan die ander kant is dit waar dat daar 

nie iets soos 'n "reg" op 'n sweeftydperk bestaan nie. Die sweeftydperk by 

tjeks en kredietkaarte 1s inherente eienskappe van die betrokke 

betalingsmetodes en dui nie op 'n reg wat die klient het nie. 

7.5.4 Nadele vir die klient 

In opnames wat in Australie gemaak is, is aangedui dat die klient oor onder 

andere die volgende aspekte van EFTPOS besorg is:47 

- die kompleksiteit van die voorwaardes van gebruik; 

- die sekuriteit van die stelsel in die algemeen, en die kaart/PIN in die 

besonder; 48 

- die vlak van bedrieglike en andersins ongemagtigde transaksies en die klient 

se blootstelling en aanspreeklikheid daarvoor; 

- die gebrek aan detail met betrekking tot EFTPOS-transaksies op die 

bankstate wat finansiele instellings aan hulle kliente verskaf; 

- die voorkoms van tegniese onklaarraking, vertragings en foute; 

- die onvermoe om die balans van 'n rekening na te gaan voor die betaalpunt 

43 Kirkman Systems 157; Robinson EFT-POS 25. 

44 Mitchell Electronic Banking 7; Chorafas 285; Robinson EFT-POS 25. 

45 Kyk hfst 9 oar die sekuriteit van die PIN. 

46 Kyk Lee EFTS 295; Mortimer Current Legal Problems 128. Reed Electronic Finance 
Law 67 dui aan dat kliente wat van EFTPOS in Brittanje gebruik maak, wel 'n 
sweeftydperk van drie dae het voordat hulle rekenings gedebiteer word. 

47 Clarke & Walters 12. 

48 Vgl oak EFTPOS Information Service E1. 



173 

bereik word;49 

- die verlies aan 'n sweeftydperk vir betaling ("float"), dit is die vertraging 

tussen die betaling deur tjek en kredietkaart en die werklike debitering van die 

klient se rekening (' n tjek kan tot drie dae neem voordat dit geklaar word en 

in die geval van 'n kredietkaart kan daar tot ses weke verloop voordat 

betaling van die klient geverg word); 50 

- die transaksiefooie wat gehef word, wat die gereelde gebruik van EFTPOS 

duur mag maak; 

- die gebrek aan privaatheid, veral as die PIN ingesleutel moet word. Die klient 

sal ook nie wil he dat sy finansiele status aan ander kliente of aan die 

personeel van die handelaar bekend moet word nie. 51 

'n Verdere nadeel vir die klient is dat die reg om betaling af te gelas soos in 

die geval van betaling per tjek, nie in die geval van EFTPOS gebruik kan word 

nie. 52 Dit is dus duidelik dat die klient addisionele aansporing nodig sal he 

voordat hy oorreed sal word om eerder van EFTPOS as betalingsmetode 

gebruik te maak. 

Hierdie studies het ook aangetoon dat kliente eerder EFTPOS as tjek- of 

kredietkaarttransaksies sal gebruik om kontanttransaksies te vervang. Dit is 

egter nie die doel van die banke nie, omdat kontant steeds 'n goedkoper 

metode van beta ling is. 53 Banke sal dus positiewe pogings moet aanwend om 

49 Die klient sal in die verleentheid gestel word as sy transaksie geweier word omdat 
daar nie genoeg fondse in sy rekening is nie. Hierdie verleentheid kan vermy word 
deur terminale aan te bring waar die klient kan vasstel wat die saldo in 'n bepaalde 
rekening is. Vgl EFTPOS Information Service C9; Mitchell Electronic Banking 9; 
Kirkman Systems 158. 

50 Vgl Foster 104; Mitchell Electronic Banking 9. Hierdie vrees by kliente word egter 
myns insiens oordryf. Die klient kan by die verkooppunt kies dat sy 
kredietkaartrekening eerder as sy tjekrekening gedebiteer word, in welke geval hy 
steeds 'n redelike tydperk sal he voordat betaling deur die kredietkaartuitreiker geverg 
sal word. Tjeks wat deur die ACB verwerk word, word so gou verwerk dat daar nie 
veel sprake van 'n sweeftydperk is nie. Dit is eintlik net kliente wat met tjeks op die 
platteland betaal, wat kan aanspraak maak op die voordeel van 'n sweeftydperk. Vgl 
ook EFTPOS Information Service C7 - CS. 

51 Foster 1 04; Mitchell Electronic Banking 9; Kirkman Systems 159. 

52 Mortimer Current Legal Problems 127. 

53 Clarke & Walters 12. 
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EFTPOS vir die handelaar en vir die klient aantrekliker te maak. 

7.6 DIE REGSVERHOUDINGE TUSSEN DIE DEELNEMENDE PARTYE 

In die geval van 'n EFTPOS-transaksie verwissel kontant nie van hande nie, 

maar word daar slegs 'n reeks aanpassings in bankbalanse gemaak. Beta ling 

sal voltooi wees wanneer die fondse onvoorwaardelik in die begunstigde se 

rekening gekrediteer is. Betaling tussen die banke is voltooi wanneer 

vereffening plaasgevind het. lndien betaling voltooi is en dus nie herroep kan 

word nie sal, in die geval van 'n foutiewe betaling (aan die verkeerde 

begunstigde of 'n foutiewe bedrag), die begunstigde aangespreek moet word 

vir terugbetaling. Aangesien die regsgronde vir die terugvordering van 

foutiewe betalings, naamlik die van verryking, nie verband hou met die 

betalingsmeganisme wat gebruik word nie, is dit nie nodig dat die reg in die 

verband gewysig word nie. 54 Die gemenereg behoort die eiser dus in die geval 

van foutiewe betalings van hulp te wees. 

By 'n EFTPOS-transaksie is daar sprake van minstens drie onderling verbonde 

kontrakte:- klient (kaarthouer)/handelaar; handelaar/bankier; klient 

(kaarthouer)/(kaartuitreikende) bankier. 55 lndien meer as een bank aan die 

stelsel deelneem, is daar natuurlik ook 'n verdere kontraktuele ooreenkoms 

tussen die verrekeningsbanke. 56 

7 .6.1 Die kaarthouer/klient en die handelaar 

lndien 'n kaarthouer/klient 'n kredietkaart of 'n debietkaart by 'n handelaar 

aanbied om by wyse van EFTPOS te betaal vir goedere wat gekoop of gehuur 

is of om dienste te verkry, kom daar na gelang van die geval en mits daar aan 

die algemene vereistes vir kontraksluiting en aan die besondere vereistes van 

54 Kyk in die algemeen Malan par 210; Malan Price v Neal 276; Oelofse Price v Neal 
120; Cowen Price v Neal 1; Stassen en Oelofse 137 ev; Stassen Countermanded 
cheques 15 ev; Govender v Standard Bank of SA Ltd 1984 (4) SA 392 (Kl; John Bell 
& Co Ltd v Esselen 1954 ( 1) SA 14 7 (A); Commissioner for Inland Revenue v Visser 
1959 (1) SA 452 (A); B & H Engineering v First National Bank of SA Ltd 1995 (2) SA 
279 (A). 

55 Kyk Robertson Limitation 19; Arora Contractual and Tortious Liability 299 - 301. 

56 Arora Contractual and Tortious Liability 300 - 301; Brindle & Cox Bank Payments 
475 - 477. 



175 

die betrokke kontraksoorte voldoen word, 'n koop-, huur- of 

diensleweringsooreenkoms tussen die kaarthouer en die handelaar tot stand. 

Gevolglik word die regsverhouding tuusen die klient en die handelaar beheers 

deur die gewone regsbeginsels wat wat op die betrokke kontraksoort van 

toepassing is. 57 

Daar is 'n verdere ooreenkoms tussen die klient en handelaar ingevolge 

waarvan EFTPOS as betalingsmetode aanvaar word. Soos reeds aangedui, 58 

is elektroniese fondsoordrag nie wettige betaalmiddel nie en is dit derhalwe 

vir die betrokke partye nodig om ooreen te kom oor die wyse van betaling. 

Daar is ook reeds aangedui dat elektroniese fondsoordrag, en gevolglik ook 

EFTPOS as betalingsmetode, nie novasie is nie, aangesien die vereiste animus 
novandi ontbreek. 59 Novasie kan nie afgelei word uit die blote aanvaarding 

van die kaart om by wyse van EFTPOS te betaal nie, omdat die partye nie 

daarmee bedoel om die grondliggende verbintenis (die koopkontrak, 

huurkontrak of diensleweringskontrak) met 'n ander ooreenkoms te vervang 

nie. 

Die ooreenkoms om by wyse van EFTPOS te betaal, het dus nie tot gevolg 

dat die klient se betalingsverpligting sander meer teenoor die handelaar 

uitgewis is nie. Net soos in die geval van beta lings by wyse van 'n tjek, word 

die betalingsverpligting ingevolge die onderliggende ooreenkoms opgehef 

totdat betaling by wyse van EFTPOS verkry is. Betaling word verkry deur die 

oor en weer aanpassing van die onderskeie rekenings van die klient en die 

handelaar. Betaling is voltooi wanneer die handelaar 'n onvoorwaardelike 

vorderingsreg teen sy bank vir die betrokke bed rag verkry. 60 lndien die 

betaling nie effektief is nie, is die klient steeds teenoor die handelaar 

ingevolge die onderliggende ooreenkoms aanspreeklik. 

57 Kyk Reed Electronic Finance Law 67 - 68; Arora Contractual and Tortious Liability 
299; Brindle & Cox Bank Payments 473 - 474. Kyk ook Stassen Regsbetrekkinge 29 
oor die regsverhoudinge tussen leweransier en kaarthouer by driepartykredietkaarte. 

58 Kyk hfst 3 supra. 

59 Kyk 3.2.1 supra. 

60 Kyk ook hfst 17 oor die tydstip van betaling. 
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Betaling by wyse van EFTPOS is ook nie datio in solutionem nie. 61 Wanneer 

ooreengekom word op die wyse van betaling, bedoel die partye gewoon om 

vervulling te bewerkstellig en beskou hulle dus nie die elektroniese 

fondsoordrag as 'n 11 ander prestasie 11 as dit wat ingevolge die verbintenis 

verskuldig is nie. 

Die vraag ontstaan of kliente die reg het of selfs behoort te he om te kies 

watter betalingsmetode hulle wil gebruik. 62 In teorie het kliente natuurlik nie 

'n keuse nie, maar in praktyk is daar 'n wye verskeidenheid betalingsmetodes 

beskikbaar. Geldskulde moet in gangbare munte of banknote (wettige 

betaalmiddel) betaal word. 63 In die praktyk word tjeks, kredietkaarte en nou 

ook EFTPOS, egter ook gebruik om geldskulde te betaal. Alhoewel hierdie 

betalingsmetodes nie wettige betaalmiddels is nie, en die skuldeiser dus, 

teoreties gesproke, kan weier om dit as betaling te ontvang, mag hy nie, na 

analogie van betaling by wyse van tjek, te kwade trou weier om sodanige 

betaalmiddels te aanvaar nie. 64 lndien die handelaar wel weier om EFTPOS as 

betalingsmetode te aanvaar, kan uitstel vir betaling aan die koper/klient 

verleen word of die koopkontrak kan gekanselleer word vanwee die koper se 

onvermoe om sy verpligting tot kontantbetaling na te kom. 

lndien die partye stilswyend of uitdruklik ooreengekom het op die wyse van 

betaling, of indien daar 'n handelsgebruik bestaan, mag die handelaar nie 

weier om sulke betaalmiddels te aanvaar nie. lndien die handelaar 

61 Kyk 3.2.2 supra. 

62 Frazer 1 28 ev. 

63 Kyk 2.1.3 supra. Na analogie van betaling by wyse van kredietkaart, word daar met 
Stassen (Betaling 140) saamgestem dat indien die klient na kontraksluiting die wyse 
van betaling wil beding, die onuitgesproke bedoeling van die koper om by wyse van 
EFTPOS te betaal, nie voldoende sal wees om sy ex lege-verpligting tot 
kontantbetaling te negativeer nie. 

64 Kyk Schneider & London v Chapman 191 7 TPD 497. Vgl Esterhuyse v Selection 
Cartage (Pty) Ltd 1965 (1) SA 360 (W); Sibbald v Dakota Motors 1956 (3) SA 203 
(T); Christie 497. Kyk ook De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 265 - 266 
wat tereg daarop wys dat mens mag aanneem dat die skuldeiser kan weier om 'n tjek 
as betaling te ontvang, maar dat hy nie te kwaaie trou van hierdie tegniese punt 
gebruik mag maak om sy skuldenaar, wat te goeie trou per tjek wil betaal, te verras 
nie. Die skuldeiser kan ook deur estoppal daarvan weerhou word om betaling in 
kontant te eis. Kyk Malan par 199 en Estate Lowry v Saporiti ( 1909) 30 NLR 35 43; 
Jochelsohn Yamey & Co v Mahomed 1916 CPD 233 235 - 236. 
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EFTPOS-fasiliteite aanbied en die klient maak daarvan gebruik, kan natuurlik 

daarvan afgelei word dat daar ooreengekom is oor die spesifieke 

betalingsmetode. Die feit dat handelaars EFTPOS-fasiliteite aanbied, word 

gewoonlik geadverteer deur middel van advertensies in die media en deur 

gebruik te maak van die vertoning van vensterplakkers en ander 

promosiemateriaal op hulle besigheidspersele met die strekking dat betaling 

by wyse van EFTPOS gedoen kan word. Hierdeur maak handelaars 'n direkte 

aanbod aan kliente dat hulle beta ling by wyse van EFTPOS sal aanvaar. 65 

Aanname van die aanbod geskied wanneer die klient sy kaart aan die 

handelaar voorle om by wyse van EFTPOS te betaal. 

Daar bestaan wel 'n vrees dat die keuse van betalingsmetodes vir die klient 

eerder beperk gaan word deur handelaars as dat daar 'n toename gaan wees. 

Dit kan gebeur as handelaars wat byvoorbeeld baie bele het in 'n 

EFTPOS-stelsel, weier om tjeks of selfs kontant te aanvaar as betaling. 66 Soos 

reeds verduidelik, mag die handelaar nie weier om kontant, synde wettige 

betaalmiddel, te aanvaar as 'n kl'ient dit aanbied ter betaling van sy skuld 

nie. 67 Die handelaar kan dus enige ander aanbod om te betaal (bv by wyse 

van tjek) en wat nie wettige betaalmiddel is nie, weier sander om in mora te 

verval. Die handelaar kan ook deur byvoorbeeld gebruik te maak van 

diskriminerende prysvasstellingsprosedures of deur sekere dienste afhanklik 

te stel van elektroniese betaling, die klient op 'n indirekte wyse 11 dwing 11 om 

'n spesifieke betalingsmetode te gebruik. 68 In Denemarke verbied artikels 17 

en 18 van die 11 Act on Payment Cards 11 sulke praktyke: 

"17) When acquiring goods or services by means of a payment card, the card holder 

65 Kyk ook Stassen Regsbetrekkinge 43 even Stassen Betaling 143 ev in verband met 
kredietkaarte as betalingsmiddel. 

66 Mitchell Electronic Banking 13. Volgens die skrywer is hierdie verbruikerskwessie ook 
geopper deur die "Swiss Commission federale de la consomation" ( 1986) in sy 
verslag oor "plastiekgeld". Die bevinding was dat tegnologie dit nie vir die verbruiker 
moeiliker behoort te maak om kontant te gebruik nie, en dat die verbruiker se reg om 
kontant te betaal gehandhaaf moet word. Net so het die "European Commission's 
Consumer Consultative Committee " ( 1986) dit beklemtoon dat 'n verpligting op die 
verbruiker om van elektroniese fondsoordrag gebruik te maak, nie wenslik is nie. Vgl 
ook Lee EFTS 295. 

67 Kyk 2.1.3 supra. 

68 Poullet & Vandenberghe 93. 
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shall not be granted a rebate or a similar advantage, unless the same advantage is 
granted for payment in cash. 
18) The payment creditor shall accept payment in cash within normal business hours 
in settlement of payment obligations which could be entered into and fulfilled by 
means of a payment card." 

Sodanige wetgewing is op hierdie stadium nie in ons reg noodsaaklik nie, 

bloot omdat sulke praktyke nog nie voorkom nie. Handelaars behoort hulle 

egter nie aan sulke praktyke skuldig te maak nie, en is in elk geval nie 

geregtig, soos hierbo verduidelik, om kliente te verhoed om in kontant te 

betaal nie. 

7 .6.2 Die klient en die bank 

'n Lasgewingsooreenkoms is 'n ooreenkoms ingevolge waarvan die lashebber 

onderneem om 'n opdrag uit te voer vir die lasgewer, sonder om horn onder 

die gesag van die lasgewer te stel. 69 Lasgewing ontstaan nie eensydiglik 

wanneer die opdrag gegee word nie, maar deur ooreenkoms wannneer die 

opdrag deur die lashebber aanvaar word. Soos reeds aangedui, is 'n 

elektroniese fondsoordrag net soos 'n tjek, 'n opdrag deur die klient aan sy 

bank vir die oordrag van geld na 'n ander rekening of na die begunstigde, en 

ontstaan daar gevolglik 'n soortgelyke lasgewingsverhouding tussen die klient 

en die bank. Die lasgewingsverhouding tussen die bank en die klient ontstaan 

wanneer die kredietkaart of debietkaart aan die klient uitgereik word en die 

klient daardeur deur die bank gemagtig word om aankope deur gebruikmaking 

van die kaart in die EFTPOS-stelsel te maak. Die bank word ook deur die 

klient gemagtig om sy rekening te debiteer met alle aankope wat deur middel 

van die kaart gemaak word. 70 In die geval van EFTPOS word die omvattende 

lasgewingsverhouding tot 'n besondere lasgewing ten opsigte van 'n 

besondere skuld gekonkretiseer wanneer die klient deur gebruikmaking van 

sy kaart 'n opdrag aan die bank deur middel van 'n elektroniese 

kommunikasiemiddel gee. Die inhoud van die opdrag is om 'n bed rag geld na 

die handelaar se rekening by dieselfde of by 'n ander bank oor te dra. 

Soos reeds aangedui, is lasgewing en verteenwoordiging nie sinonieme 

69 Kyk 2.4 supra. 

70 Vgl ook Brindle & Cox Bank Payments 477 ev. 
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begrippe nie. 71 Alhoewel volmag wel uit 'n lasgewingsverhouding kan spruit, 

is die verlening van volmag nie 'n noodsaaklike element van lasgewing nie. 

Daar kan dus nie sander meer aanvaar word dat 'n lasgewing tot betaling ook 

volmag insluit nie. Verteenwoordiging dui op optrede namens 'n ander by die 

sluiting van 'n regshandeling. 72 Die verteenwoordiger skep en/of beeindig 

deur sy eie wilsverklaring regte en/of verpligtinge vir sy prinsipaal. Aan die 

ander kant is betaling ter voldoening van 'n skuld 'n tweesydige 

regshandeling wat alleen met die wilsooreenstemming van albei partye, dit wil 

se die skuldenaar en die skuldeiser, kan plaasvind. 73 Wanneer die klient sy 

kaart gebruik om betaling by wyse van EFTPOS te maak, is dit sy eie 

wilsverklaring as voldoenende party wat die beeindiging van sy 

betalingsverpligting teenoor die handelaar tot gevolg het. Wanneer die 

betrokkene bank die klient se opdrag ontvang, tree die bank slegs op as 

lashebber van die klient (lasgewer) en dra die verskuldigde bedrag oor na die 

rekening van die handelaar by dieselfde of by 'n ander bank. Die bank tree 

dus nie as gevolmagtigde op wat die regshandeling voldoening namens sy 

lasgewer aangaan nie. 

Teoreties gesproke kan 'n opdraggewer (lasgewer) sy instruksies herroep 

voordat betaling voltooi is. 74 In 'n ongekoppelde stelsel of waar daar 'n 

ingeboude sweeftydperk is, en die klient se rekening nie gedebiteer word voor 

die verloop van 'n aantal dae nie, ontstaan die vraag of die klient die reg 

behoort te he om betaling te stop. 75 'n Reg om betaling te stop of te herroep, 

skep vir die finansiele instelling sekere risiko's. Sulke risiko's sal die moontlike 

aanspreeklikheid teenoor die klient vir skade gely as gevolg van die finansiele 

71 Kyk 2.4 supra. 

72 Kyk De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 96 ev. 

73 Kyk 3.2 supra. Vgl oak Stassen Regsbetrekkinge 61 ev in verband met die 
kredietkaartstelsel. 

74 Kyk CHW Overcoming the Obstacles 1370 ev. 

75 Kyk in die algemeen Mittelsteadt The Stop Payment Right 359 ev. In 'n gekoppelde 
stelsel word die fondse natuurlik onmiddellik oorgedra en is daar dus nie 'n tydperk 
waarbinne betaling gestop kan word nie. Vgl oak Nimmer 526 - 527; CHW 
Overcoming the Obstacles 1368 ev; Schneider Elektronischen Zahlungsverkehrs 79 
- 80. 
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instelling se nalatigheid, 76 of selfs die moontlike aanspreeklikheid van die 

finansiele instelling teenoor die handelaar insluit. 77 lndien die klient dus 

toegelaat word om betaling te kanselleer of te herroep, sal dit die finansiele 

instelling of bank moontlik betrokke la at in 'n dispuut tussen die klient en die 

handelaar. Die finansiele instellings sal s6 'n reeling nie geredelik aanvaar 

nie. 78 Banke wil nie en behoort ook nie blootgestel te word aan dispute wat 

te doen het met die transaksie tussen die handelaar en die klient nie. 79 

Handelaars sal ook meer geredelik 'n stelsel aanvaar wat onomkeerbare 

betaling tot gevolg het, omdat sodanige stelsel sekerheid van betaling 

daarstel. 80 Die tweede Europese aanbeveling rakende betalingstelsels beveel 

ook aan dat die kaarthouer nie 'n betalingsopdrag wat hyself uitgereik het, 

mag herroep nie. 81 Hierdie aanbeveling bring dus mee dat daar inderdaad 

sekerheid van betaling is en dat die onderliggende transaksie tussen die 

handelaar en die klient van die betalingstransaksie geskei word. 

Die posisie hier te lande is in elk geval dat die handelaar, wanneer die stelsel 

ongekoppel is, gemagtig is om tot 'n bepaalde bedrag aankope by wyse van 

76 Die bank het byvoorbeeld nie op die klient se opdrag om betaling af te gelas, 
gereageer nie. 

77 Mittelsteadt The Stop Payment Right 369 - 371; CHW Overcoming the Obstacles 
1373. 

78 In Standard Bank se gebruiksvoorwaardes vir Autobankkaarte word uitdruklik bepaal 
dat die kaarthouer geen versoek, instruksie of transaksie wat met behulp van die kaart 
gerig, gegee of uitgevoer is, mag herroep nie. Standard Bank se gebruiksvoorwaardes 
vir hulle Mastercard-kaart bepaal ook dat die bank beskou word as onherroeplik deur 
die kaarthouer gemagtig om die leweransier namens die kaarthouer te betaal vir enige 
aankope wat gemaak is en die betrokke bedrag op die kaarthouer se rekening te 
debiteer en wanneer die kaarthouer 'n transaksie begin wat 'n debiet op enige 
rekening van die kaarthouer beteken, die rekening wat die kaarthouer nomineer, te 
debiteer. 

79 Nimmer 521, 527; CHW Overcoming the Obstacles 1373. Kyk ook Geva EFT Debit 
Card 432. Standard Bank se gebruiksvoorwaardes vir die Mastercard-kaart bepaal dat 
eise of geskille tussen die kaarthouer en enige leweransier (handelaar), geensins die 
bank se reg om betaling van die kaarthouer te ontvang, be"invloed nie. Die kaarthouer 
is nie geregtig om enige betaling wat deur die bank gemaak is of gemaak sal word as 
gevolg van die gebruik van die kaart, te herroep nie. 

80 Nimmer 520, 527; CHW Overcoming the Obstacles 1372, 1375. Vgl ook Mittelsteadt 
The Stop Payment Right 374 - 375. 

81 Thunis The Second European Recommendation 1 05. K yk ook Ballon Het Bewijs 14 
en vn188. 
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EFTPOS toe te laat. By implikasie onderneem die banke dus om hierdie bedrae 

te betaal. 82 lndien die aankope die limiet oorskry, moet magtiging eers van die 

bank verkry word. Hierdie reeling is getref omdat daar in 'n ongekoppelde 

stelsel die risiko bestaan dat 'n klient sy kredietlimiet by 'n bank sal oorskry 

en dat daar dus onvoldoende fondse is om die handelaar te betaal. 83 In hierdie 

gevalle funksioneer die EFTPOS-stelsel met ander woorde net soos 'n 

kredietkaart. 84 Die gebruikmaking van die kredietkaart as betalingsmetode het 

naamlik tot gevolg dat die kaarthouer en die handelaar ooreenkom, na 

voorlegging en aanvaarding van die kredietkaart en die voltooiing en 

ondertekening van die verrekeningsstrokie, dat 'n derde, die kaartuitreiker, die 

verskuldigde bedrag aan die handelaar sal betaal. 

Aangesien daar dus 'n kontraktuele verbintenis by die bank is om te betaal, 

kan daar verder na analogie van die bankgewaarborgde tjek, geargumenteer 

word dat indien die bank horn reeds verbind het om te betaal, herroeping nie 

moontlik is nie. 85 

7.6.3 Die handelaar en die bank 

Die ooreenkoms tussen die handelaar en die bank sal natuurlik ook EFTPOS 

82 Vgl Schneider Elektronischen Zahlungsverkehrs 80. 

83 Vgl Geva EFT Debit Card 416. 

84 Die werking van 'n driepartykredietkaartstelsel kan kortliks op die volgende wyse 
beskryf word (kyk Stassen Regsbetrekkinge 6 ev.): Die kaartuitreiker sluit kontrakte 
met leweransiers of handelaars ingevolge waarvan die uitreiker onderneem om vir die 
aankope van sy kaarthouers by die handelaar te betaal. Die uitreiker sluit oak 
kontrakte met die kaarthouer ingevolge waarvan die uitreiker die bevoegdheid verkry 
om die kaarthouer se rekening met die bedrag van sy aankope te debiteer en die 
kaarthouer onderneem om die uitstaande bedrag van sy rekening na verloop van die 
krediettermyn te betaal. Wanneer die kaarthouer sy kredietkaart gebruik om mee te 
betaal, voltooi die handelaar 'n verrekeningstrokie waarop die naam en 
rekeningnommer van die kaarthouer sowel as die verskuldigde bedrag verskyn en wat 
deur die kaarthouer onderteken word. Die kaarthouer en die handelaar neem elkeen 
'n afskrif van die strokie. 'n Verdere afskrif van die verrekeningstrokie word aan die 
uitreiker gestuur wat die handelaar krediteer met die bedrag daarvan, nadat 'n 
ooreengekome persentasie daarvan afgetrek is. 

85 Daar word redelik algemeen aanvaar dat die trekker nie betaling van 'n 
bankgewaarborgde tjek kan atlas nie, omdat die bank horn reeds verbind het om te 
betaal. Kyk Pretorius Countermanding Payment 210 ev; Malan par 196 Cowen 110. 
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as betalingsmetode reel. 86 Dit is verder in albei partye se belang dat die bank 

'n veilige en effektiewe stelsel aan die handelaar verskaf sodat bedrog en 

ongemagtigde transaksies ook op hierdie manier verhoed word. 87 Die 

handelaar se pligte in die verband sal inhou dat die voorgeskrewe 

veiligheidsmaatreels ten opsigte van die stelsel nagekom moet word. 88 

In die geval van gekoppelde stelsels is die moontlike kontraktuele 

aanspreeklikheid van die handelaar teenoor die bank be perk. 89 Die 

EFTPOS-terminale wat deur die handelaar gebruik word, is die eiendom van 

die bank. Die handelaar onderneem normaalweg kontraktueel teenoor die 

bank om die terminale in 'n goeie toestand te onderhou. 90 Hy mag dus 

aanspreeklik gehou word as die terminaal in swak toestand onderhou word. 

Die handelaar onderneem ook om die hardeware en sagteware wat in verband 

met EFTPOS deur die bank verskaf word, slegs op 'n wyse soos voorgeskryf 

deur die bank aan te wend. 

In ongekoppelde stelsels en in die stelsels waar daar 'n handtekening vereis 

word, is die waarskynlikheid dat die bank die handelaar weens sy nalatige 

optrede nie sal betaal nie, groter. 91 Die bank onderneem gewoonlik om te 

betaal mits die handelaar die voorgeskrewe riglyne ten opsigte van 

veiligheidsprosedures nagekom het. Die bank sal derhalwe die handelaar nie 

betaal as sekere veiligheidsprosedures nie nagekom word nie, byvoorbeeld as 

die kaarthouer se handtekening of die sogenaamde swartlys van 

86 Kyk Reed Electronic Finance Law 68; Geva EFT Debit Card 431; Brindle & Cox Bank 
Payments 480 ev. 

87 Kyk ook Beker Security 23; Chorafas 327 - 332; Arora Contractual and Tortious 
Liability 304. 

88 Kyk Brindle & Cox Bank Payments 480 - 483. Die klient se sorgvuldigheidspligte is 
ten opsigte van sy kaart en PIN. Kyk in hierdie verband hfst 6,9 en 10. 

89 Poullet & Vandenberghe 105. 

90 Standard Bank se kontrak met die handelaar bevat die volgende klousule: "The 
Standard Bank imprinters and any electronic Point of Sale and Data Capture terminals 
supplied by the Bank to the Merchant shall at all times remain the property of the 
Bank ... The Merchant acknowledges that he has a duty of care to the Bank in respect 
of the abovementioned imprinters and terminals." Kyk ook Ballon, De Ly & De Rooy 
59 - 60. 

91 Poullet & Vandenberghe 105; Brindle & Cox Bank Payments 483 - 484. 
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gekanselleerde en gesteelde kaarte nie nagegaan word nie. Daarnaas 

onderneem die bank om alle opdragte wat deur die stelsel aanvaar is, te 

betaal. 92 In gekoppelde stelsels is so 'n onderneming natuurlik nie nodig nie, 

aangesien betaling geweier sal word indien die klient byvoorbeeld nie 

voldoende fondse in sy rekening het nie. lndien die betalingsopdrag in 'n 

gekoppelde stelsel wel aanvaar word, sal dit uitgevoer word, nie op grond 

van die bank se onderneming nie, maar wel as lashebber van die klient. 93 

Die finansiele instelling of bank verplig natuurlik ook die handelaar om alle 

gegewens wat tot sy kennis kom in verband met kaarthouers geheim te 

hou. 94 In die verband word die handelaar verder ook verplig om sorg te dra 

dat geen ongemagtigde persoon toegang tot die EFTPOS-stelsel verkry nie. 

Soos reeds hierbo verduidelik, 95 funksioneer EFTPOS in 'n ongekoppelde 

stelsel net soos 'n kredietkaart, aangesien 'n derde, naamlik die bank, 

onderneem om die verskuldigde bedrag aan die handelaar te betaal. In Re 
Charge Card Services Ltd96 het die Engelse Court of Appeal beslis dat betaling 

by wyse van kredietkaart 'n absolute voldoening van die koper se verpligting 

daarstel. Die handelaar kan horn dus nie na die koper/kaarthouer wend vir 

betaling indien die kaartuitreiker nie betaal nie. In hierdie saak het 'n 

maatskappy 'n kredietkaartskema bedryf ingevolge waarvan kaarte aan 

kliente uitgereik is, welke kaarte aangewend kon word om brandstof en ander 

produkte by garages te koop deur die kaart aan te bied vir betaling en 'n 

strokie te teken wat deur die garage voltooi is. Die kaarthouer en die garage 

het elkeen 'n kopie van die strokie behou en 'n verdere kopie is aan die 

maatskappy gestuur. Die maatskappy het die bedrag van die strokie, minus 

'n ooreengekome kommissie, aan die garage betaal en die kaarthouer het die 

maatskappy betaal. Die maatskappy is gelikwideer en die betrokke garages 

het aangevoer dat hulle slegs betaling vir brandstof by wyse van die kaarte 

92 Kyk Ballon, De Ly & De Rooy 60; Van Esch & Berkvens 151 en 153. 

93 Vgl Ballon, De Ly & De Rooy 60 - 61. 

94 Vgl Ballon, De Ly & De Rooy 59; Van Esch & Berkvens 154 - 155. Kyk hfst 16 oor 
die beskerming van privaatheid. 

95 Kyk 7.6.2. Vgl ook Ellinger & Lomnicka 485. 

96 [1988] 3 All ER 702. 
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as 'n voorwaardelike voldoening van die kopers se verpligting om te betaal 

aanvaar het. Aangesien die maatskappy nie sy verpligting om die garages te 

betaal nagekom het nie, was die garages daarom geregtig om die prys direk 

van die kopers van die brandstof, naamlik die kaarthouers, te eis. Die hof het 

die garages se eis verwerp en bevind dat die prys wat verskuldig was vir die 

petrol onvoorwaardelik afgelos was deur die aanvaarding van die kaart. Die 

hof het op die volgende argumente gesteun: 97 

"The customer/cardholder knew that, if he signed the voucher, the supplier/garage 
would be entitled to receive a payment for the petrol which would fully discharge the 
customer's liability for the price; depending on his sophistication, the 
customer/cardholder might or might not have known that the company would deduct 
commission in paying the garage. On the other side, the garage knew that on signing 
the voucher the cardholder rendered himself liable to the company to pay to the 
company the price of the petrol. Before entering into the forecourt agreement, both 
parties had entered into their respective contracts with the company and their 
underlying assumption must have been that on completion of the sale of petrol by use 
of the Fuel Card, the parties' future rights and obligation would be regulated by those 
underlying contracts. In the majority of cases, the garage had no record of the 
address of the customer and no ready means of tracing him. 

To my mind, all these factors point clearly to the conclusion that, apart from any 
special features of the Fuel Card Scheme, the transaction was one in which the 
garage was accepting payment in substitution for cash, ie as an unconditional 
discharge of the price. The garage was accepting the company's obligation to pay 
instead of cash from a purchaser of whose address he was totally unaware." 

Die hof se gevolgtrekking en beslissing lui verder soos volg: 98 

"In my judgment, therefore, the cardholder is liable to pay the company whether or 
not the compapy has paid the garage. It follows that, on the garages' argument, the 
cardholder might be liable to pay twice, once to the company and again to the garage. 
That is a result which no one could have intended in the context of a credit card 
transaction. Accordingly ... I would reach the conclusion that payment by credit card 
is normally to be taken as an absolute, not a conditional, discharge of the buyer's 
liability and that the particular features of the present case support this conclusion." 

Die hof se argumente is nie oortuigend nie. lndien die hof reg is, sou dit 

beteken dat die oorspronklike vorderingsreg van die handelaar teenoor die 

klient deur novasie uitgewis word, en dat die handelaar daarom nie self die 

97 Op 708. 

98 Op710-711. 
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klient kan aanspreek indien die bank nie beta al nie. 99 Novasie sal in so 'n 

geval plaasvind wanneer die skuldeiser (die handelaar) 'n nuwe vorderingsreg 

verkry teen 'n derde (die kaartuireiker/bank), in die plek van die bestaande 

vorderingsreg teen die klient wat sodoende tot niet gaan. 100 Alhoewel die 

handelaar wel 'n vorderingsreg teen die bank verkry, moet dit ook vasstaan 

dat die partye die ou skuld wou uitwis en die nuwe in die plek daarvan stel. 

Of daar inderdaad so 'n bedoeling bestaan, is 'n feitelike vraag. S6 'n 

novasiebedoeling kan beslis nie uit hierdie omstandighede afgelei word nie. 

Die bedoeling is naamlik dat die handelaar 'n vorderingsreg teenoor die 

kaartuitreiker/bank verkry en dat die klient nie teenoor die handelaar 

aanspreeklik sal wees vir betaling nie, mits die bank die handelaar betaal. 

lndien die handelaar beta ling vanaf die bank verkry, vind voldoening plaas. 

lndien die bank nie betaal nie, is die klient steeds teenoor die handelaar 

aanspreeklik vir betaling. 

Na analogie van betaling by wyse van tjek, 101 argumenteer Stassen tereg dat 

die afspraak tussen die handelaar en die kaarthouer ten opsigte van die 

betalingswyse ook tot gevolg het dat 'n hulpooreenkoms tot stand kom. 102 

99 Op 708 se die hof byvoorbeeld die volgende: 
11 One way of looking at the matter is to say that there was a quasi-novation 
of the purchaser's liability. By the underlying scheme, the company had 
bound the garage to accept the card and had authorised the cardholder to 
pledge the company's credit. By the signature of the voucher all parties 
became bound: the garage was bound to accept the card in payment; the 
company was bound to pay the garage; and the cardholder was bound to pay 
the company. The garage, knowing that the card holder was bound to pay the 
company and knowing that it was entitled to payment from the company 
which the garage itself had elected to do business with, must in my judgment 
be taken to have accepted the company's obligation to pay in place of any 
liability on the customer to pay the garage direct. 11 

Kyk ook Arora Contractual and Tortious Liability 299 - 300. 

100 Kyk 3.2.1 supra. 

101 Kyk 3.2.3 supra oor betaling by wyse van tjek. 

102 Stassen Regsbetrekkinge 31 ev. K yk ook Stassen Betaling 1 36 ev. Die hof in die Re 
Charge Card Services-saak daarenteen, het die vergelyking met betaling by wyse van 
tjeks nie nuttig gevind nie (op 710): 

11 Payments by cheque involve the unilateral act of the buyer and his agent, 
the bank on which the cheque is drawn. The buyer's basic obligation to pay 
the price is sought to be discharged through a third party, the bank, which is 
in no contractual relationship with the seller. Moreover, the seller has had no 
say in the selection of the bank. It is very far from the position in a credit card 
sale where the seller has agreed to rely on the credit of the credit card 
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Die inhoud van hierdie hulpooreenkoms is dat die handelaar nie die kaarthouer 

vir betaling mag aanspreek nie, maar horn vir hierdie doel tot die kaartuitreiker 

moet wend. lndien die kaartuitreiker betaal, vind voldoening plaas en word 

die kaarthouer se betalingsverpligting beeindig. Betaal die kaartuireiker nie, 

verval die opskorting van die kaarthouer se aanspreeklikheid en is die 

handelaar gevolglik op die kaarthouer vir betaling aangewese. 103 

7. 7 EFTPOS AS BETALINGSMETODE 

Wat is die inhoud van en regsgevolge verbonde aan hierdie 

betalingsooreenkoms wat ten gevolg het dat elektroniese fondsoordrag as 

betalingsmetode gebruik word? 

lndien die stelsel gekoppel is, toon dit ooreenkomste met 'n kontantbetaling 

en word die koopooreenkoms tussen die klient en die handelaar ook aan 

voldoen sodra die kreditering en debitering van die onderskeie rekenings 

voltooi is en die handelaar 'n onvoorwaardelike vorderingsreg teen die bank 

vir die betrokke bedrag, verkry. 104 

lndien die partye reeds ooreengekom het oor die wyse van beta ling 105 en die 

company and there is a pre-existing contractual obligation on the credit card 
company to pay the supplier quite separate from any obligation of the buyer." 

Alhoewel dit waar is dat wat die twee betalingsmetodes betref, daar inderdaad so 'n 
onderskeid ten opsigte van die kontraktuele verhoudinge gemaak kan word, is Stassen 
se argument is egter dat, net soos by wyse van betaling van 'n tjek, die keuse van 
betalingswyse (naamlik by wyse van 'n kredietkaart) tot gevolg het dat daar 'n 
hulpooreenkoms tussen die kaarthouer en die handelaar tot stand kom. Die inhoud van 
hierdie hulpooreenkoms is dat die handelaar horn na die kaartuitreiker vir betaling 
moet wend. Die kaarthouer se aanspreeklikheid vir betaling is dus opgeskort todat die 
kaartuitreiker betaal. lndien die kaartuitreiker nie betaal nie, verval die opskorting van 
kaarthouer se aanspreeklikheid en is die handelaar gevolglik geregtig om die 
kaarthouer vir betaling aan te spreek. 

103 Daar is dus nie sprake daarvan, soos die hof in die Re Charge Card Services-saak op 
71 O wou argumenteer, dat die kaarthouer ooit verplig sal wees om twee keer te 
betaal nie. 

104 Vgl Ballon, De Ly & De Rooy 58. 

105 Daar word dus hier aangeneem dat die klient/koper reeds voor kontraksluiting te 
kenne gegee het dat hy by wyse van EFTPOS wil betaal. Die wyse van betaling is dan 
'n wesenlike beding van die kontrak. Kyk Stassen Betaling 140 oor die posisie in die 
geval van betaling by wyse van 'n kredietkaart. 
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stelsel wanfunksioneer as gevolg van vis maior of casus fortuitus sodat 

betaling nie by wyse van EFTPOS gemaak kan word nie, het 'n mens te doen 

met tydelike onmoontlikwording van prestasie. 106 Tydelike onmoontlikheid van 

prestasie bring mee dat die verpligting nie uitgewis word nie, maar dat die 

afdwingbaarheid daarvan opgeskort word vir solank die onmoontlikheid 

voortbestaan. 107 In die geval van wederkerige kontrakte word die wederkerige 

verpligting ook dusdanig opgeskort. Ramsden verduidelik die posisie s6: 

" ... temporary impossibility suspends the duty to perform the obligation thus rendered 
temporarily impossible, as long as the impossibility continues. Because of the 
synallagmatic nature of reciprocal contracts, however, the party thus deprived of the 
benefit of performance can withhold his counterprestation and even recover under a 
condictio any performance already rendered in respect of the obligation made 
temporarily impossible.... In addition, the time for completion may be extended, 
unless time is of the essence of the contract or the delay would be unreasonable." 1°

8 

Daar word egter aan die hand gedoen dat hierdie 'n geval van subjektiewe 

tydelike onmoontlikwording van prestasie is. Die feit dat die klient nie sy 

geldelike verpligting op die ooreengekome wyse kan nakom nie, onthef horn 

nie van sy verpligting om te betaal nie, omdat daar steeds ander 

betalingsmetodes is wat aangewend kan word. 109 Die handelaar kan dus 

106 Kyk in die algemeen Kerr Law of Contract 416 - 417; De Wet & Van Wyk 
Kontraktereg en Handelsreg 176; Ramsden Supervening Impossibility 88 ev; Ramsden 
Temporary Supervening Impossibility 162 ev. 

107 Kyk Beretta v Rhodesia Railways Ltd 1947 (2) SA 1075 (SR); Niemand v Okapi 
Investments (Edms) Bpk 1983 (4) SA 762 (T); McG/inchley v De Kok 1985 (2) SA 
550 (D). 

108 Ramsden Supervening Impossibility 92 - 93. Kyk ook Niemand v Okapi Investments 
(Edms) Bpk 1983 (4) SA 762 (T). 

109 Daar word dus te kenne gegee dat hierdie soortgelyk aan genus non perit is. Kyk in 
die algemeen Grotius lnleidinge 3.4 7 .2; De Wet & Van Wyk Kontraktereg en 
Handelsreg 144; Van der Merwe et al Kontraktereg 197 - 198. Kyk veral Joubert 
General Principles 294. In die Duitse reg bepaal art par 279 van die BGB oak soos 
volg: 

"1st der geschuldete Gegenstand nur der Gattung nach bestimmt, so hat der 
Schuldner, solange die Leistung aus der Gattung mi:iglich ist, sein 
Unvermi:igen zur Leistung auch dann vertreten, wenn ihm ein Verschulden 
nicht zur Last fallt." 

Die skuldenaar wat verplig is om geld of vervangbare sake te lewer, is dus 
aanspreeklik vir sy onvermoe om te lewer, al het hy geen skuld nie. Kyk in die 
verband Zimmermann 811; Larenz Schuldrechts 31 7 - 318; Munchener Kommentar 
733 - 734. 
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steeds van die klient betaling eis. lndien die klient op daardie tydstip nie in 

staat is om 'n ander wyse van betaling aan te bied nie, sal die handelaar 

normaalweg, indien hy nie uitstel vir betaling wil gee nie, in die praktyk 

verkies om die kontrak te kanselleer vanwee die koper se onvermoe om te 

betaal. 110 

lndien die wanfunksionering van die stelsel aan die handelaar se skuld te 

wyte is en die wyse van betaling 'n beding in die ooreenkoms tussen die 

klient en die handelaar is, is die handelaar vir kontrakbreuk aanspreeklik. Die 

klient kan 6f terugtree uit die kontrak en skadevergoeding eis, 111 6f verkies 

om die kontrak in stand te hou en 'n ander betalingsmetode aan te bied. 

Elektroniese fondsoordrag word gewoonlik as betaling in kontant beskou 

omdat die oar en weer aanpassings in die rekenings van die klient en die 

handelaar in die geval van gekoppelde stelsels feitlik oombliklik plaasvind. In 

die geval van ongekoppelde stelsels is die vraag of die elektroniese 

fondsoordrag 'n kontantkoop is, of op kredietverlening neerkom. Hierdie 

vraag is van belang by 'n koopkontrak, want volgens die sogenaamde 

prysbetalingsreel word die koper van die saak slegs eienaar indien krediet aan 

horn verleen is of indien hy reeds betaal het, al is die saak reeds gelewer. 112 

Soos reeds verduidelik, onderneem die bank in die geval van ongekoppelde 

stelsels om die handelaar te betaal, mits die handelaar binne die 

voorafvasgestelde limiet bly. Daar is dus 'n derde party (die finansiele 

instelling) wat oak 'n betalingsverpligting teenoor die handelaar onderneem. 

110 Dit is in hierdie gevalle gewoonlik nie duidelik welke omvang die tydelike 
onmoontlikheid van prestasie aanneem en hoe lank dit sal duur nie. As hierdie 
omstandighede in ag geneem word, en inaggenome die feit dat dit onbillik sou wees 
om die klient hier in onsekerheid te laat, behoort die kontrak gekanselleer te word as 
die klient nie in staat is om op 'n ander wyse te betaal nie. 

111 Die klient mag natuurlik net skadevergoeding eis indien hy werklik skade ly. Die onus 
rus op die klient om te bewys te lewer dat hy wel skade gely het. Kyk in die algemeen 
De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 222 ev. 

112 I 2. 1 .41; Vinnius Inst 2. 1 .41; Grotius lnleidinge 2. 5. 14; Van Leeuwen RHR 4. 17.3; 
Voet Commentarius 19.1. 11; Bold v Cooper 1949 ( 1) SA 1195 (W); Broekman v TCD 
Motors 1949 (4) SA 418 (T); Dalrymple, Frank and Feinstein v Friedman 1954 (4) 
SA 649 (W); Allan & David (Pty) Ltd v Ingram NO 1989 (3) SA 333 (K); Crockett v 
Lezard 1903 TS 590 592-3. Kyk oak De Wet en Van Wyk Kontraktereg en 
Handelsreg 352. 
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In hierdie verband verwys Stassen 113 na twee tekste uit die Romeinse reg 

waarop ans reels oar die oordrag van eiendomsreg gebaseer is, naamlik die 

Institute 2.1 .41 wat bepaal dat " ... things sold and delivered are not acquired 

by the buyer until he has paid the seller the price, or satisfied him in some 

way or other as by procuring some third person who promises to pay ... ", 114 

en oak Digesta 18.1.53: 115 

"In order for the property to vest in the purchaser, it is not material whether the price 
is paid, or a surety given on this account. What we have stated with reference to a 
surety must be understood to be of wider application where security is given to the 
vendor for the purchase-money in any way whatsoever; for example, by means of 
another debtor, or by the delivery of a pledge; and in these instances it is the same 
as if the price had been actually paid." 

In die lig hiervan kan daar geargumenteer word dat die kaarthouer wat van 

elektroniese fondsoordrag gebruik maak in 'n ongekoppelde stelsel waar die 

finansiele instelling onderneem om die handelaar te betaal, eiendomsreg 

verkry met lewering, al word werklike beta ling later bewerkstellig. 116 

113 Payment by Credit Card 184. 

114 Aangehaal uit die vertaling van TC Sandars The Institutes of Justinian 7de uitg ( 1948) 
113. 

115 Aangehaal uit die vertaling van SP Scott The Civil Law ( 1932) V 18. 

116 In Eriksen Motors Ltd v Protea Motors and Another 1973 (3) SA 685 (A) het die 
appelhof oak die volgende stelling gemaak (op 694): 

"The general rule is that -
(a) in a sale for cash, ownership does not pass until the price is paid, even if 
delivery has meantime being given; 
(b) in a sale on credit, ownership passes on delivery. 
This, however, is not an irrefrangible principle of law. It is basically a question 
of fact in each case. It depends whether the totality of circumstances shows, 
by inference or otherwise, that the parties intended ownership to pass or not 
to pass, as the case might be." 

Dit ly geen twyfel dat die partye in die geval van 'n EFTPOS-transaksie wel die 
bedoeling het die eiendomsreg met lewering verkry word nie, al word betaling 
inderwaarheid later bewerkstellig. Hierdie saak kan dus oak as argument ter stawing 
van die gestelde standpunt aangewend word. (Kyk egter Harker Cash and Credit 350 
even Van Zyl Payment by Cheque 337 ev vir kritiek teen hierdie beslissing.) 
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HOOFSTUK 8 

TUISBANKDIENSTE 

8. 1 INLEIDING 

Tuisbankdienste bied aan die verbruiker die moontlikheid om van 'n hele 

aantal finansiele dienste vanuit die privaatheid van sy eie woning gebruik te 

maak. 1 

8.2 DIE TELEFOON 

Tuisbankdienste het in die vorm van betaling van rekenings per telefoon 2 

begin, en is later geoutomatiseer toe die sleutelbord van die telefoon gebruik 

kon word. Volkskas Bank bied byvoorbeeld so 'n telefoonbankdiens (Banktel) 

aan. Toegang tot die diens word verkry deur die insleutel van sowel die klient 

se rekeningnommer as sy PIN op die sleutelbord van 'n toonopwekker wat 

teen die mondstuk van 'n telefoon gehou word. Sodoende word die klient in 

staat gestel om rekeninge te betaal, geld tussen rekeninge oor te plaas, 

saldo's te verkry en tjekboeke te bestel per direkte telefoonlyn na sy rekening 

by Volkskas Bank. 

'n Ander voorbeeld is die bank-per-telefoondiens van Standard Bank. Om van 

die diens gebruik te maak, moet 'n betrokke nommer geskakel word. 'n 

Stemopname versoek dan die klient om sy taalvoorkeur aan te dui. Dit word 

gevolg deur die klient se kaartnommer en sy gekose PIN (hierdie PIN verskil 

van die PIN wat gebruik word by die OTM'e). Die stem lei die klient dan 

stapsgewys deur die hoofkieslys na die transaksie wat verlang word. Die 

klient kan 6f van 'n toonopwekker, 6f as hy oor 'n 

dubbeltoon-multifrekwensie telefoon beskik, van die sleutelbord van die 

1 Schutte & Stuurman 4; Baker & Brandel hfst 10; Crawford & Falconbridge 943; 
Lambert Electronic Fund Transfer Systems 3156; Ballon, De Ly & De Rooy 47 - 48; 
Weerasoria Banking Law 119; Paget 285. Kyk in die algemeen Chorafas hfst 14 - 17. 

2 Baker & Brandel par 10.04; Schneider Elektronischen Zahlungsverkehrs 20 ev; 
Weerasoria Banking Law 119. 
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telefoon, gebruik maak. Die bank-per-telefoon bied die volgende dienste: 

saldonavrae van enige rekening wat aan die kaart gekoppel is; oorplasings 

tussen rekenings wat aan die kaart gekoppel is; elektroniese rekeningbetalings 

aan rekenings wat aan die kaart gekoppel is; tjekboek-aanvrae; finansiele 

inligting. 3 

Die gekose PIN wat gebruik word by die soort tuisbankdiens mag verander 

word wanneer nodig, maar nie meer as een maal per dag nie. Die PIN word 

gekies wanneer die eerste keer van die telefoon gebruik gemaak word. Die 

gekose PIN moet uit vyf syfers bestaan en mag nie dieselfde wees as die PIN 

wat die klient by die OTM'e gebruik nie. Hierdie stelsel verskaf dus die 

voordeel van 'n bykomende veiligheidsmaatreel. 

8.3 VIDEOTEX 

'n Hele nuwe ontwikkeling het met die inwerkingstelling van videotexdienste 

ontstaan. Videotex is die generiese term wat gebruik word om die 

telekommunikasiediens aan te dui deur middel waarvan inligting en data wat 

in 'n rekenaar gestoor word, deur 'n gebruiker vir vertoon op sy 

televisieskerm via die telefoon oorgedra kan word. Aanvanklik was hierdie 

slegs 'n reeks inligtingsbladsye wat aan huishoudings met spesiaal 

aangepaste televisiestelle beskikbaar was, maar die tegnologie het sedertdien 

so ontwikkel dat dit ook vir tuisbankdienste geskik is. 4 

Die eerste volskaalse eksperiment met tuisbankdienste in Europa, is deur die 

Deutsche Bundespost en die Verbraucherbank gedoen. 5 Hierdie tuisbankdiens 

het 'n uitvoerige sekuriteitstelsel gehad. Voordat toegang tot die stelsel 

3 Nedbank bied 'n soortgelyke diens, naamlike Nedtel, aan. 

4 In Brittanje word die videotexdiens Prestel genoem, in Frankryk Teletel, en in 
Duitsland Bildschirmtext. Kyk Frazer 108; Kirkman Systems 183 ev. In Nederland is 
die bekendste voorbeeld van 'n videotexstelsel die Vitidelstelsel van die Poskantoor. 
Kyk Schutte & Stuurman 4. Vgl ook Heard 56 ev; Lambert Electronic Fund Transfer 
Systems 3156. In die Verenigde State van Amerika is tuisbankdienste reeds sedert 
1980 aangebied. Kyk Baker & Brandel par 10.01 (2); Ingram Recent Developments 54 
ev. Kyk Weerasoria Banking Law 129 ev vir ontwikkelings in Australie. Kyk in die 
algemeen McDaniel Electronic Torts and Videotex 773 ev; Chorafas hfst 17. 

5 Revell 47; Chorafas 272 - 274. Hierdie diens is sedertdien deur die Bundespost weens 
bedrog gestaak. Kyk Chorafas 266. 
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verkry kon word, moes die gebruiker die volgende insleutel: (a) sy 

rekeningnommer, (b) 'n sessyfer-PIN, (c) drie verdere tien-karakter-kodes wat 

dien as herkenningswoorde ("passwords") en wat hyself gekies het, en (d) 

'n unieke transaksiekode vir elke transaksie. 

In Frankryk word daar huidiglik met die slimkaart vir gebruik by 

tuisbankdienste geeksperimenteer. Die transaksies word dan op die geheue 

van die kaart gestoor. Die Teletel-terminaal wat daar in gebruik is, sal ook in 

staat wees om die transaksies wat in die kaart gestoor is te "lees". 6 

8.3. 1 Beltel 

Beltel is die naam van die Suid-Afrikaanse Poskantoor se videotexdiens. In 

Suid-Afrika bied die groot banke private of tuisbankdienste deur Beitel aan. 7 

Gebruikers van Beitel doen by die Departement van Pos- en 

Telekommunikasiewese aansoek vir die gebruik van die diens. Die verlangde 

diens is aan die bepalings van die Poswet8 en die 

Telekommunikasieregulasies, soos dit van tyd tot tyd gewysig word, 

onderworpe. 9 

Beltel is 'n elektroniese kommunikasiestelsel wat deur middel van die 

bestaande telefoonnet toegang tot rekenaardienste en databanke verleen. 

Beitel word as 'n telekommunikasiediens beskryf, waardeur 'n geregistreerde 

inligting- en/of diensaanbieder en gebruiker deur middel van 'n 

telekommunikasielyn inligting kan stoor, plaas, verwerk, redigeer, oorsend en 

onttrek in, na, of uit 'n rekenaar wat as 'n Beltel-rekenaar bekend staan. 10 

6 Heard 63 - 65. 

7 Sunday Times - Business Times "Beltel Review" 15 Junie 1986; Sunday Times -
Business Times "October deadline for 10-point plan success" 1 6 Julie 1989 5; 
Computer Mail - Supplement to Financial Mail "Using Technology to Bid for Corporate 
Business" 26 Augustus 1988 21 ev. 

8 44 van 1958. 

9 Kyk Staatskoerant no 10107, Goewermentskennisgewing R 333 van 28 Februarie 
1986. 

10 Kyk die Telekommunikasieregulasies, Hoofstuk 11, J. 1. 
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Deur middel van die tuisbankdienste wat aangebied word, is dit moontlik om 

saldo-navrae te doen, voorlopige state aan te vra, fondse tussen rekeninge 

oor te dra, bankstate na te gaan, 'n aftrekorder aan te vra, betaling van tjeks 

te staak, 'n tjekboek aan te vra, finansiele markinligting te verkry, 

roetinerekenings soos telefoonrekenings te betaal en natuurlik met die 

bankbestuurder te korrespondeer. Allerlei finansiele inligting, soos 

wisselkoerse en die goudprys, kan ook hiermee verkry word. 11 Die banke is 

verder met SWIFT verbind, sodat oordragte ook internasionaal bewerkstellig 

kan word. 12 

Kommunikasie met die stelsel word deur die telefoonnetwerk Saponet 

voorsien, en as visuele vertooneenheid kan 6f die televisieskerm, 6f 'n 

rekenaarskerm wat met die telefoon gekoppel is, gebruik word. Die klient 

benodig dus as toerusting 'n Beltel-terminaal, of 'n persoonlike rekenaar met 

'n Beitel-modem, of 'n TV-stel, toetsbord en Beitel-modem. Behalwe die 

telekommunikasielyn om die klient toegang tot die Beltel-rekenaar te verleen, 

verskaf die Posmeester-generaal geen terminaaltoerusting aan kliente nie. 

lnligting- en diensaanbieders en gebruikers moet terminaaltoerusting wat 

ingevolge artikel 78(1 A)(b) van die Poswet13 gelisensieer is op eie risiko en 

koste bekom en bedryf. 14 Toegang word verkry deur telefonies op Beitel in 

te skakel, 'n bank uit die keuselys te kies en die kaartnommer en PIN in te 

sleutel. 

Gebruikers kan nou ook deur middel van 'n Minitel-terminaal toegang tot 

11 Voorbeelde van tuisbankdienste wat in Suid-Afrika aangebied word, is ender andere 
Standard Bank se tuisbankdiens, genaamd BEST ("Bank Electronic Services 
Terminal"), vir kleiner en medium grootte maatskappye. Kyk "BEST pays bills at 
button touch" in Sunday Times - Business Times 16 Julie 1989 5. Vir grater 
maatskappye is CATS ("Corporate Access Terminal Systems") beskikbaar wat die 
maatskappye direkte verbinding met Standard Bank se rekenaarstelsel bied. Kyk 
Financial Mail 24 Maart 1995 17 - 18. 'n Ander voorbeeld is Nedbank se 
tuisbankdiens, genaamd NedTex. Kyk "Rekenings kan tuis betaal word" Sake-Rapport 
13 September 1992. 

12 Financial Mail Supplement "Corporate Report" 21April1989 21, 37; Computer Mail 
- Supplement to Financial Mail "Using Technology to Bid for Corporate Business" 26 
Augustus 1988 21. Kyk hfst 4 oor SWIFT. 

13 44 van 1958. 

14 Kyk Telekommunikasieregulasies, Hoofstuk 11, J.2. 
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Beitel verkry. 15 Hierdie terminaal word oak via die telefoonlyne aan 'n sentrale 

rekenaar gekoppel. Minitel hoef nie net aangewend te word vir eletroniese 

bankdienste nie, maar bied oak toegang tot databanke waaruit allerlei inligting 

verkry kan word. Die gebruiker kan byvoorbeeld toegang kry 'to lnnobel, 'n 

elektroniese telefoongids, Aktex, 'n aktekantoorinligtingsdiens, en 

Kreditlnform, 'n kredietburo. 

8.4. INTERNET-BANKDIENSTE 

lndien 'n klient by 'n lnternet-diensverskaffer geregistreer is, kan s6 'n klient 

oak nou met behulp van 'n tuisrekenaar tot sogenaamde lnternet-bankdienste 

toegang verkry. Die klient kan via die Internet bankstate trek, saldo- en 

algemene rekeningnavrae maak, geld tussen bankrekenings oorplaas, 

rekeninge betaal en aftrekorders instel. 

lngevolge die ooreenkoms tussen die bank en die klient, magtig die klient die 

bank om opdragte uit te voer wat via die Internet gegee word, insluitend die 

debitering en oorplasing van fondse uit die rekening en die verskaffing van 

inligting oar die rekening. Alie opdragte moet bekragtig word deur die gebruik 

van 'n PIN of enige ander prosedure waaroor daar skriftelik tussen die klient 

en die bank ooreengekom word. 

8.5 DIE RISIKO'S VAN TUISBANKDIENSTE 

Die gebruike van tuisbankdienste soos hierbo uiteengesit, is beperk. Die 

ontwikkeling van tuisbankdienste deur die banke word verder oak aan bande 

gele deur die koste daaraan verbonde. 16 Een van die nadele van 

tuisbankdienste is die feit dat geen transaksiestrokies gelewer word nie. 17 Die 

klient verkry dus geen rekord van sy transaksies nie en moet wag 

totdat hy sy bankstaat ontvang voordat geverifieer kan word dat 'n bepaalde 

transaksie wet geprosesseer is. 18 lndien daar dus 'n dispuut oar 'n verkeerde 

15 Kyk Computer Mail Survey 29 Maart 1991. 

1 6 K yk Baker & Brandel par 10. 01( 1) en veral Chorafas hf st 1 6 en 1 7. 

17 Kyk hfst 13 oor transaksiestrokies. 

18 Sekere banke bied egter die moontlikheid om inligting oor 'n bepaalde transaksie 
onmiddellik by wyse van 'n faks aan die klient te stuur. Op hierdie wyse kan die klient 
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betaling of 'n bedrag wat nie korrek is nie, ontstaan, is die klient aan die bank 

se rekords oorgelewer. 19 

Die klient is normaalweg tot sy eie rekenings beperk. Fondse vanaf 'n derde 

party ('n debiteur) se rekening sal slegs oorgeplaas word na die klient se 

rekening, indien die klient 'n skriftelike volmag van die betrokke debiteur aan 

die bank voorsien, waarin die klient gemagtig word om die debiteur se 

rekening aan die klient se stelsel te koppel ten einde sodanige fondsoordrag 

te bewerkstellig. 

lndien die klient van die Internet gebruik maak om rekenings te betaal, sluit 

die bank gewoonlik sy aanspreeklikheid vir enige verlies of skade wat mag 

voortspruit uit die nie-betaling of laat betaling van enige rekening waarvoor 

daar 'n betalingsopdrag aan die bank gegee is, uit. In ooreenkomste wat met 

die kliente aangegaan word vir die bedryf van tuisbankdienste, sluit die banke 

verder gewoonlik hulle aanspreeklikheid vir enige skade wat die klient mag ly 

as gevolg van 'n wanfunksionering in die hardeware of sagteware wat die 

klient gebruik om toegang te verkry, 'n wanfunksionering van Saponet, Beltel, 

verlies of vernietiging van data, 'n vertraging in die uitvoering van die diens, 

foutiewe inligting wat deur die diens verskaf is, vis major en/of enige ander 

defek in die rekenaarstelsel wat buite die beheer van die bank is, uit. In die 

geval van lnternet-bankdienste, sluit die bank verder sy aanspreeklikheid vir 

enige optrede of versuim deur die lnternet-diensverskaffer of enige defek in 

die lnternet-netwerk as gevolg waarvan die klient skade of verlies ly, uit. Die 

bank sal dus nie aanspreeklik wees vir die foutiewe en/of nie-tydige uitvoering 

van enige van die klient se instruksies as gevolg van enige van bogenoemde 

omstandighede nie. Die banke aanvaar ook nie aanspreeklikheid vir enige 

skade wat die klient mag ly as gevolg van die feit dat die diens op 'n 

ook voorlopige bankstate aanvra. Kyk Financial Mail 24 Maart 1995 19 - 20. ABSA 
maak in die ooreenkoms met kliente wat van die lnternet-bankdienste gebruik wil 
maak, daarvoor voorsiening dat die bank nie verantwoordelik gehou kan word vir die 
vertroulikheid van enige inligting vervat in dokumente wat na die klient se gekose 
faksnommer gestuur word nie, of vir dokumente wat nie die gekose faksnommer 
bereik nie. lndien 'n klient 'n bank versoek om inligting of dokumente by wyse van 
faks te stuur, kan aanvaar word dat die klient toestemming verleen het tot 
openbaarmaking, aangesien die wyse van beskikbaarstelling van inligting, naamlik by 
wyse van faks, nie enige geheimhouding waarborg nie. Kyk 16.2.1.4 infra. 

19 · Kyk hfst 13 oor die bewysregtelike aangeleenthede. 
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bepaalde tyd nie beskikbaar was nie. 20 

'n Verdere kommerwekkende aspek is die sekuriteit van die stelsel. 21 Die 

inligting wat deur hierdie stelsels versend word, behoort altyd geenkodeer te 

word om te verhoed dat ongemagtigde toegang daartoe verkry word. 22 

Alhoewel toegang meestal verkry kan word deur 'n aantal kodes wat slegs 

aan die klient bekend is, is die geheimhouding daarvan baie belangrik. Die 

klient se pligte in hierdie verband is ekstensief omdat die terminaal wat 

gebruik word en die toegangskodes daarvan, volledig onder sy beheer 

staan. 23 In die ooreenkomste wat tussen banke en hulle kliente in hierdie 

verband aangegaan word, word dan gewoonlik ook uitdruklik bepaal dat dit 

die verantwoordelikheid van die klient is om toegang tot die stelsel te beheer 

en te beperk. Die klient word ook verplig om om alle toegangskodes, tegniese 

data en alle inligting wat verband hou met die diens en stelsel geheim te hou. 

Sulke inligting mag net aan gemagtigde persone of werknemers van die klient 

beskikbaar gestel word. Die banke aanvaar daarom nie aanspreeklikheid vir 

enige skade wat veroorsaak word deur 'n persoon wat ongemagtigde toegang 

tot die stelsel verkry deur toerusting te gebruik wat in die klient se besit of 

onder die klient se beheer is nie. In die ooreenkomste tussen banke en hulle 

kliente word daarom gewoonlik bepaal dat enige opdrag of transaksie wat 

deur die stelsel ge'inisieer is, geag word deur die klient, of met sy magtiging, 

gegee of ge'inisieer te wees. 

Uit die lasgewingsverhouding wat daar tussen 'n bank en sy klient bestaan, 

kan dus afgelei word dat daar wat tuisbankdienste betref, op beide die bank 

en die klient sekere sorgsaamheidspligte rus. Die bank se vernaamste plig is 

om aan die klient 'n veilige stelsel te verskaf en om sy opdragte korrek en 

tydig uit te voer. Die klient is op sy beurt verplig om sy toegangskodes en 

terminaal so te bewaar dat ongemagtigde persona nie toegang tot die stelsel 

20 Kyk hfst 10 oor risiko-aanspreeklikheid. 

21 Baker & Brandel par 18.05(4). 

22 Baker & Brandel par 10.03(4), 18.05(4). 

23 Crawford & Falconbridge 944. In die ooreenkomste wat banke met hulle kliente in die 
verband sluit, word gewoonlik bepaal dat die klient die bank vrywaar teen enige 
skade veroorsaak deur 'n persoon wat ongemagtigde toegang tot die stelsel verkry 
deur toerusting te gebruik wat in die klient se besit of onder die klient se beheer is. 
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kan verkry nie. 
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HOOFSTUK 9 

DIE HANDTEKENING IN ELEKTRONIESE BET ALINGSVERKEER 

9. 1 INLEIDING 

Elektroniese betalingsverkeer skep nuwe probleme ten aansien van die 

handtekening. Die handtekening word gewoonlik gebruik om 

betalingsopdragte op papier te waarmerk en te magtig. By elektroniese 

betalingsopdragte het ons egter te doen met papierlose transaksies in die 

mees letterlike sin van die woord. Daar is geen vaste medium waarop 'n 

handtekening geplaas en bewaar kan word nie. 1 

Om toegang tot 'n elektroniese betalingstelsel te verkry, word steeds 

algemeen van 'n persoonlike identifikasienommer (PIN) gebruik gemaak. Die 

vraag is of die PIN ook as 'n handtekening beskou kan word - 'n sogenaamde 

elektroniese handtekening. 2 Die belang van hierdie vraag le daarin dat indien 

die PIN as 'n handtekening in die gewone sin van die woord beskou word, 

dieselfde regsgevolge daaraan geheg kan word as aan die aanbring van 'n 

tradisionele handtekening by 'n skriftelike betalingsopdrag. 3 Hierdie vraag kan 

alleenlik beantwoord word as daar eers nagegaan word wat 'n handtekening 

is, wat die funksies is wat 'n handtekening vervul en of die PIN in die lig 

hiervan wel as 'n handtekening in die tradisionele sin van die woord beskou 

kan word. 

9.2 WAT IS 'N HANDTEKENING? 

Daar is ongelukkig nie 'n algemeen aanvaarde definisie van die begrip 

handtekening nie. 11 Handtekening 11 word ook nie in ons Wisselwet4 gedefinieer 

Poullet & Vandenberghe 59. Vgl ook Reed Authenticating Electronic Mail Messages 
649 en Walden & Savage 102; Ballon, De Ly & De Rooy 61. 

2 Poullet & Vandenberghe 59. 

3 'n Vervalste of ongemagtigde handtekening is byvoorbeeld sonder enige regskrag. 
lndien die PIN as handtekening in die gewone sin beskou word, sal dit tot gevolg he 
dat die ongemagtigde gebruik daarvan ook sonder enige regskrag sal wees. 

4 34 van 1964. 
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nie. Die taalkundige en tradisionele beskouing is dat 'n handtekening bloot 

iemand se voorletters en van deur homself geskryf is. 5 Die aanwesigheid van 

s6 'n handtekening op 'n betalingsopdrag is 'n aanduiding van die 

ondertekenaar se bedoeling om die opdrag te gee en om daaraan gebonde te 

wees. 6 Vergelyk byvoorbeeld die volgende definisie van Vandenberghe: 7 

"A signature is the manual writing by a specific individual of his name whereby he 
expresses his will to be bound by a writing." 

Malan beskou s6 'n siening as te eng en meen dat onder handtekening 

verstaan moet word enige merk op 'n dokument wat die "ondertekenaar" 

identifiseer of verteenwoordig. 8 Hierdie definisie sluit dus ook stempels, 

faksimilees en ander meganiese metodes in, solank dit maar net aangebring 

is met die bedoeling om die "ondertekenaar" te identifiseer. Vergelyk ook die 

volgende definisie in die Amerikaanse "Uniform Commercial Code" :9 

"Signed includes any symbol executed or adopted by a party with present intention 
to authenticate a writing". 

In die algemeen kan daar dus gese word dat daar 'n direkte en persoonlike 

verband tussen die aanbring van die handtekening en die ondertekenaar 

bestaan, en dat veral die bedoeling om gebonde te wees vooropstaan. 

9.3 DIE FUNKSIES VAN 'N HANDTEKENING 

Die afleiding wat gemaak kan word uit die omskrywings hierbo, is dat die 

5 Odendal Schoonees Swanepoel Du Toit Booysen Verklarende Handwoordeboek van 
die Afrikaanse Taal (1991). 

6 Kyk UNCITRAL Electronic Funds Transfers A/CN 9/SER B/1 33. 

7 Poullet & Vandenberghe 60. 

8 Par 71. In Morton v Copeland [1855] 16 CB 517 op 535 se die hof: "Signature does 
not necessarily mean writing a person's christian and surname, but any mark which 
identifies it as the act of the party". Kyk ook Davies Legal Aspects 165; In re Trollip 
[1895] 12 SC 243 246; Van Niekerk v Smit 1952 (3) SA 17 (T) 25; Goodman v J 
Eban Ltd 1954 1 QB 550 (CA); Navidas (Pty) Ltd v Essop; Mehta v Essop 1994 (4) 
SA 141 (A) 156. 

9 UCC art 1-201. 
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handtekening van iemand ender 'n geskrewe stuk nie net die ondertekenaar 

sal identifiseer nie, maar ook 'n bewys sal wees dat die inhoud met sy 

bedoelings in ooreenstemming is. 10 Volgens 'n dokument getitel 

"Authentication of trade documents by means other than signature", 

geformuleer deur die "Working Party on Facilitation of International Trade 

Procedures of the United Nations Economic Commission for Europe", 11 vervul 

'n handtekening op 'n dokument die volgende drie funksies: 

(i) ldentifikasie van die oorsprong van die dokument, dit wil se van die 

ondertekenaar; 

(ii) Bevestiging van die inhoud vervat in die dokument; 

(iii) Bewys dat die ondertekenaar aanspreeklikheid aanvaar vir die juist

heid en/of volledigheid van die inligting wat in die dokument vervat is. 

Binne hierdie verband en ook in die titel van bogenoemde dokument word die 

term "authentication" dikwels gebruik, wat beteken stawing, bekragtiging of 

waarmerking. 12 Die handtekening bekragtig of waarmerk dus volgens die 

funksies hierbo uiteengesit: 

- die fisieke aanwesigheid van die (bevoegde) ondertekenaar; 

- die wil van die ondertekenaar om van die inhoud kennis te neem en daaraan 

gebonde te wees. 13 

9.4 VORME VAN SOGENAAMDE "ELEKTRONIESE HANDTEKENINGE" 

9.4.1 Die persoonlike identifikasienommer (PIN) 

Die eerste vorm van 'n sogenaamde elektroniese handtekening is die PIN, die 

persoonlike identifikasienommer, wat deur die banke as 'n metode van 

waarmerking ontwikkel is. Die PIN word hoofsaaklik saam met 'n 

betalingskaart by OTM'e en ook by EFTPOS gebruik. Finans'iele instellings 

10 Vgl Ballon, De Ly & De Rooy 62; Ballon Het Bewijs 14. 

11 TRADE/WP.4/INF.63, Aanbeveling no 14, Geneve, Maart 1979, 1. Kykook Henriksen 
40 en Poullet & Vandenberghe 62; Davies Legal Aspects 165. 

12 Vgl Bosman, Van der Merwe en Hiemstra Tweetalige Woordeboek (8ste Uitgawe). 
Kyk ook Poullet & Vandenberghe 62; Syx 154. 

13 Poullet & Vandenberghe 62. 



201 

gebruik twee benaderings om 'n PIN aan 'n klient te verskaf .14 Volgens die 

eerste metode genereer die rekenaar die PIN by wyse van 'n algoritme en 

sekere basiese data relevant tot die klient. 15 Die PIN bestaan dan gewoonlik 

uit vier tot ses syfers en word in 'n geseelde koevert aan die klient oorhandig 

of gepos, onafhanklik van die uitreiking van die kaart. Die klient word 

gewaarsku om die PIN te memoriseer en nie herkenbaar neer te skryf op 'n 

plek waar ander toegang daartoe kan he nie. Die kaart en PIN word ook deur 

verskillende afdelings van die banke uitgereik sodat geen enkele werknemer 

van die bank toegang tot albei sal he nie. Die elektroniese fondsoordragstelsel 

het egter kennis van albei en kan slegs geaktiveer word as die korrekte kaart 

en die korrekte PIN saam gebruik word. 16 

Alhoewel hierdie metode veilig is, vind sommige kliente dit moeilik om die 

abstrakte syfers te onthou en word dit dikwels op die kaart of in hulle 

beursies naby die kaart neergeskryf, wat dit vir 'n voornemende dief maklik 

maak om toegang tot die klient se rekening te kry. 17 Sekuriteit van die stelsel 

kan ook in gevaar gestel word as die kaart of PIN onderskep word onderweg 

van die bank na die klient vir doeleindes van diefstal, of om die kaart te 

vervals en/of om kennis van die PIN te verkry; die kaart verloor word, gesteel 

word of geleen word; kennis van die klient se PIN verkry word by die punt 

van toegang tot die stelsel deur 'n ander klient wat dit oor sy skouer lees 

terwyl hy dit insleutel; foutiewe werking van die elektroniese 

fondsoordragstelsel gedurende gebruik en bedrog binne die bank. 18 

Die ander benadering is om die klient sy eie PIN te laat kies. 19 Die gedagte 

14 Winters 35 ev; UNCITRAL Electronic Funds Transfers A/CN 9/SER B/1 51; Parker & 
Lindup Security Requirements 72. Vgl oak Weber Controls 128; Werner Das 
Geldausgabeautomaten-Geschaft 8 - 10. 

15 Winters 36. 

16 Jack Report 82. 

17 Baker & Brandel par 6.03( 1). Opnames het getoon dat soveel as 70% van 
OTM-gebruikers hulle PIN's naby hulle kaarte dra. Kyk Sullivan 189; Parker & Lindup 
Security Requirements 72; Werner Das Geldausgabeautomaten-Geschaft 10 - 11; 
Reed Consumer Electronic Banking 83. 

18 Vgl Jack Report 82-83; Clarke Security Issues 21 -22. 

19 Winters 35. 
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hieragter is dat dit dan vir die klient makliker sal wees om die nommer te 

onthou. 20 Die probleem is egter dat die klient gewoonlik 'n syfer bekend aan 

homself kies, soos byvoorbeeld sy verjaarsdagdatum of sy straatadres of 

telefoonnommer, wat dit weer eens maklik maak om vas te stel wat 'n 

persoon se PIN mag wees. 21 'n Ander gevaar is dat die bank dit nodig mag 

vind om die PIN's op rekenaarleers te bere en dit dan beskikbaar is vir enige 

persoon wat toegang tot die leers mag he. 22 

Ander maniere waarop die beveiliging van die PIN in gevaar gestel kan word, 

is by ongekoppelde stelsels waar die PIN op die magnetiese streep op die 

kaart gekodeer is. Deur gebruik te maak van 'n tegniek genaamd "skimming" 

kan die inligting wat op die kaart geberg is, na 'n vervalste kaart oorgeplaas 

word. 23 In gekoppelde stelsels word die PIN nie op die kaart vasgele nie, en 

is dit ook nie nodig dat die PIN in die geheue nagegaan hoef te word nie, 

maar word daar deur middel van 'n algoritme nagegaan of die inligting wat 

op die kaart geberg is, ooreenkom met die PIN wat op die sleutelbord van die 

OTM ingesleutel is. 24 Hierdie stelsels is egter ook nie bestand teen bedrog nie. 

Werknemers van die banke of rekenaarprogrammeerders kan toegang tot die 

stelsel verkry deur middel van 'n tegniek genaamd "spoofing", wat 'n 

verandering van die apparatuur of programmatuur behels om die boodskappe 

wat na 'n finans"iele instelling, of die magtiging wat na die OTM gestuur word, 

te wysig. 25 

9.4.2 Die biometriese handtekening 

Die tweede vorm van elektroniese handtekening is persoonsgebonde en uniek 

aan die gebruiker. Voorbeelde van biometriese identifikasie van die gebruiker 

is vingerafdrukke, palmafdrukke, stemherkenning, retina-aftasting en 

20 Baker & Brandel par 6.03(1). 

21 Winters 37; Baker & Brandel par 18.05(3)(a). 

22 UNCITRAL Electronic Funds Transfers A/CN 9/SER B/1 51. 

23 Baker & Brandel par 6.03( 1 ). Kyk ook Parker & Lindup Security Requirements 72 - 73; 
Reed Electronic Finance Law 63. 

24 Geva EFT Debit Card 413. 

25 Baker & Brandel par 6.03(1). 
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speekselanalises. 26 

'n Ander metode wat nie so intiem met die persoon van die gebruiker verbind 

is nie, is die dinamiese handtekening. Hiervolgens word die handtekening, 

wanneer dit gemaak word, elektronies gemeet, soos byvoorbeeld die drukking 

van die skryfinstrument, die spoed waarmee geskryf word en ander 

eienaardighede eie aan die persoon se handtekening en wat nie nagemaak 

kan word nie. 27 Die slimkaart ("smart card") se geheue is groot genoeg om 

s6 'n biometriese verifikasie van die kaarthouer se handtekening te berg. 

Wanneer so 'n kaart gebruik word, sal dit op 'n gerekenariseerde "tablet" 

geplaas word waarop die houer sal teken. Die tablet sal die handtekening met 

die handtekening wat in die geheue van die kaart opgeneem is vergelyk, en 

as dit nie dieselfde is nie, sal die kaart behou word en die transaksie nie 

goedgekeur word nie. 28 

Sover bekend, word geeneen van bogenoemde identifikasiemetodes in enige 

stelsel operasioneel gebruik nie, vanwee 'n verskeidenheid van redes. Die 

apparatuur en programmatuur wat hierdie identifikasiemetodes kan verwerk, 

is steeds te duur en benodig tewens ook 'n groot geheuevermoe. 29 Die 

gebruik van byvoorbeeld vinger- en palmafdrukke wek weerstand by die 

algemene publiek30 en om veiligheidsredes word byvoorbeeld stemherkenning 

ook gewantrou, omdat die stem van die kaarthouer op band gekopieer kan 

word. 31 Daarby is dit ook so dat dinamiese handtekeninganalise slegs 'n 

maksimum noukeurigheid van 99% kan bereik. Dit beteken dat 1 % van alle 

vals handtekeninge aanvaar sal word en dat 1 % van die korrekte 

handtekeninge geweier sal word. Die persentasie blyk te hoog te wees vir 'n 

26 Jack Report 84. Vgl ook Sullivan 189; Greguras & Sykes 75 ev; Syx 164; Werner Das 
Geldausgabeautomaten-Geschaft 11 ev; Financial Mail 24 Maart 1995 20. 

27 Baker & Brandel par 9.02(3); Werner Das Geldausgabeautomaten-Geschaft 14. Kyk 
ook Wright Alternatives 137 ev wat 'n stelsel beskryf ingevolge waarvan die 
handtekening met 'n spesiale "pen" ook op die skerm van die rekenaar aangebring kan 
word. 

28 Baker & Brandel par 9.02(3). 

29 Greguras & Sykes 76 ev; Poullet & Vandenberghe 63; Sullivan 189. 

30 Greguras & Sykes 83; Vergari & Shue 543. 

31 Poullet & Vandenberghe 63; Greguras & Sykes 78 - 79. 
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sisteem wat vir gebruik op 'n groat skaal bedoel is. 32 

9.5 'N VERGELYKENDE ANALISE 

As 'n ander metode (die "elektroniese handtekening") die konvensionele 

handtekening moet vervang, sal die volgende voorvereistes nagekom moet 

word: 33 

(i) Die elektroniese handtekening moet verpersoonlik wees. Dit moet 

van so 'n aard wees dat daarmee bewys kan word dat dit slegs van 'n 

bepaalde persoon afkomstig kan wees. 

(ii) Die elektroniese handtekening en die data van die boodskap moet 

so verbonde wees dat bewys kan word dat geen veranderinge aan die 

data gemaak is nie. 

(iii) Die persoon wat die elektroniese handtekening aanbring, moet 

bewus wees daarvan dat hy 'n handtekening met juridiese gevolge 

daaraan verbonde, aanbring. 

Die elektroniese handtekeninge wat huidiglik in gebruik is, kan nie 

bogenoemde funksies vervul nie, omdat daar nie enige onfeilbare metode 

ontwikkel is om die identiteit van die persoon wat die betalingsopdrag stuur 

te waarborg nie, en oak omdat die inhoud van enige boodskap wat 

elektronies versend word, gewysig kan word sander dat enige spoor daarvan 

nagelaat of sigbaar is. 34 

Dit is interessant dat UNCITRAL in sy "Legal Guide on Electronic Funds 

Transfers" 35 die begrip "authentication" soos volg omskryf: 36 

"The identification of a message in a physical, electronic or other manner which 
permits the receiver to determine that the message comes from the source indicated. 
For the purposes of this Guide it is immaterial whether authentication may also permit 

32 Poullet & Vandenberghe 63. 

33 Henriksen 45-46. Vgl ook Greguras & Sykes 82 - 83. 

34 Reed Authenticating Electronic Mail 650, 653-655, 659-660; Ballon Het Bewijs 14 
- 15. Kyk ook BIS Security of Electronic Money 12 - 13; Wright Alternatives 136 -
137. 

35 A/CN.9/SER.B/1 (1987). 

36 7. 
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the receiver to determine that the message has not been deliberately or inadvertently 
altered. The authentication of a message does not necessarily indicate that the 
message as received was authorized or that the person sending the message had 
authority to do so ... " 

Met hierdie omskrywing word in soveel woorde te kenne gegee dat slegs die 

oorsprong van die boodskap in die geval van elektroniese fondsoordrag 

gewaarmerk kan word, en dat n6g die identiteit van die persoon wat die 

boodskap stuur, n6g die inhoud daarvan gewaarmerk kan word. 37 

Daar is dus 'n groot aantal verskille aan te dui tussen die sogenaamde 

elektroniese handtekening en die tradisionele handtekening. 'n Persoon se 

handtekening is persoonlik en eie aan horn. In beginsel kan geen persoon se 

handgeskrewe handtekening dieselfde wees as die van 'n ander nie. 38 Dit is 

dus moontlik om onweerlegbaar te bewys dat 'n bepaalde handtekening die 

van 'n spesifieke persoon is en dat die dokument gevolglik deur daardie 

persoon onderteken is. lndien die handtekening vervals is, is die opdrag 

ongeldig en het die bank geen mandaat om daarop te handel nie. 39 

In teenstelling met die tradisionele handtekening kan die elektroniese 

handtekening wel deur 'n ongemagtigde persoon aangewend word om 

behoorlike toegang tot die stelsel te verkry. 40 Die PIN kan ook in teenstelling 

met die tradisionele handtekening perfek nageboots word. Dit is so omdat die 

PIN nie die persoonlike skepping is van die gebruiker nie, maar wel van 'n 

onpersoonlike rekenaar. 41 Terwyl die meeste mense slegs een handtekening 

37 Kyk BIS Security of Electronic Money 14 ev en 63 ev waar aangedui word dat selfs 
al word boodskappe geenkodeer en onderwerp aan kriptografie, is die sekuriteit en die 
integriteit van die boodskap steeds nie gewaarborg nie. Kriptografie word in die 
woordelys van laasgenoemde verslag beskryf as: (op 30) " ... the application of 
mathematical theory to develop techniques and algorithms that can be applied to data 
to ensure goals such as confidentiality, data integrity and/or authentication." Kyk op 
57 ev vir 'n beskrywing van die werking van kriptografie. Wright Alternatives 136 
verduidelik ook dat sogenaamde digitale handtekeninge wat aan kriptografie 
onderwerp word, steeds nie onfeilbaar is nie. 

38 Henriksen 42. 

39 UNCITRAL Electronic Funds Transfers A/CN 9/SER B/1 34. Vgl ook Kolodziej 
Customer-Banker Liability 192. 

40 UNCITRAL Electronic Funds Transfers A/CN 9/SER B/1 34. 

41 Poullet & Vandenberghe 64. 
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gebruik, kan 'n persoon tegelykertyd oar meerdere PIN's beskik, een vir elke 

stelsel waarvan hy gebruik maak. Elke keer wanneer die klient sy PIN vergeet 

of die kaart onleesbaar word, sal 'n nuwe PIN uitgereik word. Die tradisionele 

handtekening word nie "vergeet" nie, terwyl die PIN, indien dit nie erens 

opgeteken staan nie en die gebruiker slegs op sy geheue moet staat maak, 

wel vergeet kan word. Geen twee tradisionele handtekeninge kan dieselfde 

wees nie. In 'n stelsel met viersyfer-PIN's en een miljoen gebruikers sal 'n 

honderd gebruikers dieselfde PIN he. 42 

'n Verdere belangrike verskil tussen die elektroniese handtekening en die 

tradisionele handtekening is dat laasgenoemde 'n uitdrukking van die wil is 

om in te stem met en gebonde te wil wees aan die inhoud van die boodskap, 

terwyl die elektroniese handtekening slegs as 'n middel van toegang tot die 

stelsel waarby die inhoud van die transaksie nag onbekend is, dien.43 

9.6 EVALUASIE 

Na die analise van die elektroniese handtekening blyk dit dat die elektroniese 

handtekening nie die persoonlike aanwesigheid of identiteit van die persoon 

wat die betalingsopdrag stuur, waarborg nie, en dat die inhoud van die 

opdrag oak nie daardeur gewaarmerk kan word nie omdat dit gewysig kan 

word sander dat enige spoor daarvan nagelaat is. Dit kan dus oak nie 'n 

uitdrukking wees van die wil om gebonde te wees nie, maar verskaf slegs 

toegang. 44 Selfs al sou mens die stelsel aanpas om 'n sogenaamde 

elektroniese handtekening oak aan te bring na die transaksies deurgevoer is 

ter bevestiging daarvan, sal dit eintlik maar net 'n bevestiging wees van die 

ingesleutelde gegewens deur die uitvoer van 'n vergelykbare funksie. 

Daar word gewoonlik ooreengekom dat die risiko van ongemagtigde toegang 

op die klient rus. Aangesien dit dus vir die uitreiker van elektroniese 

handtekeninge onmoontlik is om te bepaal of die gebruiker inderdaad die 

42 Poullet & Vandenberghe 64. Volgens Parker & Lindup Security Requirements 72 kan 
daar slegs 10 000 verskillende PIN's wees indien slegs viersyfer PIN's gebruik word. 

43 Poullet & Vandenberghe 65; Ballon Het Bewijs 15. 

44 Poullet & Vandenberghe 65. Vgl ook Reed Authenticating Electronic Mail 649 - 650, 
654. 
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regmatige gebruiker is, behoort gebruikers gewaarsku te word om versigtig 

te wees en voldoende voorsorgmaatreels te tref om hulle PIN's te beveilig. 

9. 7 GEVOLGTREKKING 

Die 11 elektroniese handtekening 11 is geen middel ter bekragtiging of 

waarmerking nie: n6g die gebruiker, n6g 'n bepaalde wil word daardeur 

ge"identifiseer of gewaarmerk. 45 Die 11 elektroniese handtekening 11 moet eerder 

as 'n sleutel beskou word en nie aan 'n handtekening gelykgestel word nie. 

Daar is geen juridiese beswaar in te bring teen die benaming 11 elektroniese 

handtekening 11 nie, mits dit slegs 'n middel tot toegang beskryf en nie as 'n 

handtekening in die tradisionele sin van die woord beskou word nie. 46 

By die evaluering van die problematiek rondom bewyslewering en die 

verdeling van risiko's en aanspreeklikheid, behoort die gebrek aan 'n 

handtekening tog wel in aanmerking geneem te word. Die bank is nie geregtig 

om die rekening van 'n klient te debiteer met die bedrag van 'n tjek waarop 

die handtekening van die klient as trekker vervals is nie, ongeag die 

vaardigheid waarmee die vervalsing uitgevoer is, of die nalatigheid van die 

klient in die bewaring van sy tjekboek. 47 Die risiko van beta ling le dus by die 

bank. Die vraag is nou of die bank in die elektroniese betalingsverkeer ook die 

risiko van 'n ongemagtigde onttrekking moet dra en of dit geheel en al by die 

klient behoort te rus. Hierdie vraag word derhalwe in die volgende hoofstuk 

bespreek. 

45 Poullet & Vandenberghe 66. 

46 Vgl ook Anon Legal Aspects of Electronic Fund Transfer Systems 3. Daar word voor
sien dat privaatheid en sekuriteit van boodskappe oor die Internet beveilig kan word 
deur die gebruik van sogenaamde digitale handtekeninge. 'n Digitale handtekening 
word gedefinieer as "a string of data generated by a cryptographic method that is 
attached to a message to ensure its authenticity as well as protect the recipient 
against repudiation by die sender" (BIS Security of Electronic Money 30). Hierdie 
tegnologie vereis egter ook dat die toegangskode (private sleutel) van die gebruiker 
veilig bewaar word (BIS Security of Electronic Money 48). Gevolglik sal die evaluasie 
en gevolgtrekkings ten aansien van die PIN ook hierop van toepassing gemaak kan 
word. Die digitale handtekening vervul verder dieselfde funksies as 'n PIN, met die 
verskil dat 'n derde party, 'n sogenaamde "certification authority", gebruik word om 
die "identiteite" van die betrokke partye te verifiseer (kyk Smith & Keehan Digital Sig
natures 506 ev). 'n Volledige bespreking van hierdie tegnologie val egter buite die 
bestek van hierdie proefskrif. 

47. Malan par 208. 
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HOOFSTUK 10 

DIE RISIKOREELING IN DIE ELEKTRONIESE BET ALINGSVERKEER 

"Fraud, error and technical malfunction in EFT pose in some peculiar ways the basic 
question that has been asked in banking for centuries: where does the liability lie?" 1 

10. 1 ONGEMAGTIGDE GEBRUIK VAN DIE KAART EN/OF PIN 

In Suid-Afrika word die risikoverdeling met betrekking tot die ongemagtigde 

gebruik van outotellerkaarte nie by wyse van wetgewing gereel nie. Die 

meeste finansiele instellings wat sulke kaarte uitreik, gaan 'n uitdruklike 

ooreenkoms met die klient aan. Die ooreenkoms bepaal gewoonlik dat enige 

transaksie wat met behulp van die kaart en die PIN van die klient uitgevoer 

word, voordat kennisgewing aan die finansiele instelling gegee word van die 

verlies of diefstal van die kaart of PIN, teen die rekening van die klient 

gedebiteer sal word. 2 

Die aanname wat gemaak word, is dat die aanbieding van 'n geldige kaart 

tesame met die gebruik van die korrekte PIN betaling magtig. Daarom lui die 

kontraktuele bepalings van kaartuitreikers gewoonlik dat die aanbieding van 

die kaart tesame met die gebruik van die korrekte PIN 'n gemagtigde betaling 

daarstel, tensy verlies of diefstal van die kaart en/of PIN aangemeld is. 3 

lndien die finansiele instelling 'n kaart en PIN uitreik sonder 'n uitdruklike 

ooreenkoms ten aansien van die risikoreeling, doen Oelofse4 aan die hand dat 

'n stilswyende beding in die kontrak ingelees moet word. Hy baseer sy 

Goode Electronic Banking 2. 

2 Oelofse Enkele regsaspekte 12 - 13; Visser Banking 653. Vgl ook Kolodziej 
Customer-Banker liability 193; Reed Electronic Finance Law 71; Ogilvie Canadian 
Banking Law 754 - 755; Brindle & Cox Bank Payments 495. 

3 Vgl ook Mitchell Electronic Banking 22; Werner Das Geldausgabeautomaten-Geschaft 
126 - 128; Reed Consumer Electronic Banking 83 - 84. 

4 Enkele regsaspekte 1 3. 
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argument op die beslissing in Van der Berg v Tenner5 waar AR Botha die 

volgende opmerking gemaak het: 6 

"Dit is voldoende indien dit, in die lig van die uitdruklike bepalings van die 
ooreenkoms en die omringende omstandighede, duidelik blyk dat indien die 
partye inderdaad die situasie wat later ontstaan het in gedagte gehad het, 
hulle daarvoor op die voor-die-hand-liggende wyse sou voorsiening gemaak 
het, en die partye dus geag moet word die stilswyende beding te bedoel het." 

Wanneer 'n klient 'n outotellerkaart en 'n PIN van 'n finansiele instelling 

aanvaar en in gebruik neem, beset die klient dat toegang tot die stelsel deur 

die kaart gekoppel met die PIN, verkry word. Die klient weet ook dat die OTM 

nie die identiteit van die persoon wat die kaart gebruik, kan verifieer nie. 

Volgens Oelofse7 kan die enigste redelike afleiding dan wees dat die klient 

ingestem het om 'n debiet te aanvaar vir enige onttrekking wat deur middel 

van sy kaart en PIN gemaak is. Die klient sal hierdie risiko net dra totdat hy 

die bank van die verlies of diefstal van sy kaart in kennis gestel het. 

Visser8 meen egter dat die howe moontlik nie genee sal wees om s6 'n 

stilswyende beding in die kontrak in te lees nie. Die toets wat ons howe 

aanwend om te bepaal of 'n stilswyende beding in 'n kontrak ingelees sal 

word, is te vinde in die Eng else locus classicus, Reigate v Union 

Manufacturing Co (Ramsbottom) Ltd & Elton Cop Dyeing Co Ltd: 9 

"A term can only be implied if it is necessary in the business sense to give efficacy 
to the contract; that is, if it is such a term that it can confidently be said that if at the 
time the contract was being negotiated some one had said to the parties, "What will 
happen in such a case", they would both have replied, "Of, course, so and so will 
happen; we did not trouble to say that; it is too clear." 

Vo lg ens Visser 10 is die beding wat deur Oelofse voorgestel word, nie 

5 1975 (2) SA 268 (A). 

6 277E-F. 

7 Enkele regsaspekte 1 3. 

8 Banking 653-654. 

9 [1918] 1 KB 592 (CA) 605. 

10 Banking 654. 
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noodsaaklik vir die besigheidsdoeltreffendheid van die kontrak nie. S6 'n 

klousule het bloot ten doel dat die finansiele instelling se aanspreeklikheid 

uitgesluit word waar betaling gemaak is sender die mandaat van die klient. 

lndien die klient egter sy PIN saam met sy kaart dra, kan s6 'n beding 

moontlik ingelees word, omdat die klient dan vir die ontstaan van die risiko 

verantwoordelik is. 

Dit is waar dat die howe met groot omsigtigheid te werk gaan wanneer 'n 

stilswyende beding ter sprake is. 11 Die howe wil nie daarmee 'n kontrak vir 

die partye opstel nie, en wil ook nie daarmee kontrakte "verbeter" deur 

bedinge in te lees wat bloot verstandig, gerieflik, wenslik of redelik sou wees 

nie. 12 Alhoewel redelikheid wel 'n vereiste is vir die inlees van 'n beding, 13 sal 

die hof slegs 'n beding in die kontrak inlees indien dit nie net uit die inhoud 

van die kontrak en die omringende omstandighede blyk wat die bedoeling van 

die partye is nie, maar ook dat 'n afleiding van die bestaan van s6 'n beding 

noodwendig is, en dat dit duidelik is wat die inhoud daarvan is. 14 Die 

stilswyende beding berus uiteindelik op die werklike of die veronderstelde 

11 lnliquidatorofBooysen's Race Club vBurton 1910 TPD 597 se die hof (op 601): 
"The Court must be very slow to imply a term into a contract which the parties did 
not place there. It must not make contracts for people: it must only imply a term 
when it is quite clear that they would not have contracted otherwise than on the basis 
of the term." Vgl oak Union Government (Minister of Railways and Harbours) v Faux 
Ltd 1916 AD 105 112; Techni-Pak Sales (Pty) Ltd v Hall 1968 (3) SA 231 (W) 236; 
Alfred McA/pine & Son (Pty) Ltd v Transvaal Provincial Administration 1974 (2) SA 
506 (A) 532; Van der Berg v Tenner 1975 (2) SA 268 (A) 276; Wilkins NO v Voges 
1994 (3) SA 130 (A) 143. 

12 Joubert General Principles 68. 

13 Van der Merwe v Viljoen 1953 (1) SA 60 (A). Kyk egter Kerr Law of Contract 278 
- 279. 

14 Vgl Rapp & Maister v Aronovsky 1943 WLD 68 75; West End Diamonds Ltd v 
Johannesburg Stock Exchange 1946 AD 910 921; Mullin (Pty) Ltd v Benade Ltd 
1952 (1) SA 211 (A) 214-215; Van der Merwe v Vi/joen 1953 (1) SA 60 (A) 65; 
United Trust (Pty) Ltd v SA Milling Co 1959 (2) SA 426 (W) 435; The Firs 
Investments (Pty) Ltd v Johannesburg City Council 1967 (3) SA 549 (W) 557; 
Techni-Pak Sales (Pty) Ltd v Ha/11968 (3) SA 231 (W) 236-237; Alfred McA/pine & 
Son (Pty) Ltd v Transvaal Provincial Administration 1974 (3) SA 506 (A) 527-528; 
George Municipality v Freysen 1976 (2) SA 945 (A) 955; RB Ranchers (Pvt) Ltd v 
Mclean 's Estate 1986 (4) SA 271 (ZS) 274-275; Jubelius v Griese/ NO 1988 (2) SA 
610 (K) 618; Wilkins NO v Voges 1994 (3) SA 130 (A) 136 - 137. 



211 

bedoeling van die partye ten tye van die kontraksluiting. 15 

Die toets wat die howe in hierdie verband aanwend, is die sogenaamde 

"officious bystander" toets, soos verwoord in die Reigate-saak wat hierbo 

aangehaal is. 16 Hierdie toets word aangewend ten einde in 'n besigheidsin, 

uitvoerbaarheid of doeltreffendheid aan die kontrak te verleen. 17 Daarvolgens 

word gevra wat die partye sou geantwoord het as iemand hulle tydens die 

kontraksluiting sou gevra het wat die posisie sou wees ten aansien van die 

beweerde stilswyende beding. Die toets moet objektief aangewend word in 

die sin dat die vraag aan die partye gevra word as redelike en eerlike 

persone. 18 lndien daar met 'n redelike mate van sekerheid gese kan word dat 

15 Barnabas Plein & Co v Sol Jacobson & Son 1928 AD 25 31; Van der Merwe v Viljoen 
1953 (1) SA 60 (A) 65; Techni-Pak Sales {Pty) ltd v Hall 1968 (3) SA 231 (W) 
236-237; Minister van Landbou Tegniese Dienste v Scholtz 1971 (3) SA 188 {A) 
197; Desai v Greyridge Investments {Pty) Ltd 1974 ( 1) SA 509 (A) 522 523; Alfred 
McA/pine & Son {Pty) Ltd v Transvaal Provincial Administration 1974 (3) SA 506 {A) 
526, 531-532; Van der Berg v Tenner 1975 (2) SA 268 (A) 277; Jubelius v Griese/ 
NO 1988 (2) SA 610 (K) 618. 

16 Vgl bv Barnabas Plein & Co v Sol Jacobson & Son 1928 AD 25 31; Administrator 
Transvaal v Industrial & Commercial Timber & Supply Co Ltd 1932 AD 25 32 - 33; 
Mullin {Pty) Ltd v Benade Ltd 1952 ( 1) SA 211 (A) 214-215; South African Mutual 
Aid Society v Cape Town Chamber of Commerce 1962 (1) SA 598 (A) 603, 606, 
611; Techni-pak Sales {Pty) Ltd v Hall 1968 (3) SA 231 (W) 236-237; Novick v 
Benjamin 1972 (2) SA 842 (A) 853; Chamotte {Pty) Ltd v Carl Coetzee {Pty) ltd 
1973 ( 1) SA 644 {A) 649; Alfred McA/pine & Son {Pty) Ltd v Transvaal Provincial 
Administration 1974 (3) SA 506 (A) 533; Van der Berg v Tenner 1975 (2) SA 268 
(A) 277; Smith v Minister of Land and Natural Resources 1980 ( 1) SA 565 (ZR) 570 
-571; HSM {Pty) Ltd v Volkswagen Motor Port 1986 (4) SA 22 (K) 28; MM 
Fernandes {Pty) Ltd v Mohamed 1986 (4) SA 383 (W) 386; Delfs v Kuehne & Nagel 
{Pty) Ltd 1990 (1) SA 822 (A) 827-828; Wilkins NO v Voges 1994 (3) SA 130 (A) 
137; Saridakis t/a Auto Nest v Lamont 1993 (2) SA 164 (K) 172 - 174; The MV 
Prosperous Aegean Petroleum {UK) Ltd v Pan Bulk Shipping Ltd {Cabam NV 
Intervening) Cabam NV v Pacific Northern Oil Corporation 1995 (3) SA 595 (D) 602 
- 603; Ally NNO v Courtesy Wholesalers {Pty) Ltd 1996 (3) SA 134 {N) 142 - 143; 
Bezuidenhout v Otto 1996 (3) SA 339 (W) 344. 

17 Die vereiste dat 'n beding noodsaaklik moet wees vir die besigheidsdoeltreffendheid 
van die kontrak, is nog nie deur ons howe na behore verduidelik nie. Vgl Joubert 
General Principles 67; Christie 197 ev; Vorster Implied terms 163 ev; Greenfield 
Engineering Works {Pty) Ltd v NKR Construction 1978 (4) SA 901 (N) 909. Vorster 
(Implied Terms 165 - 166) doen aan die hand dat besigheidsdoeltreffendheid eerder 
behoort te dui op "aanneemlikheid" ("plausibility"). Daardeur word gevolge verhoed 
wat die partye nie in gedagte gehad het nie. Kyk ook Kerr Law of Contract 280 - 283; 
Van der Merwe et al Kontraktereg 202. 

18 Vgl Administrator {Tvl) v Industrial & Commercial Timber & Supply Co Ltd 1932 AD 
25 33; Christie 198 - 199; Kerr Law of Contract 273 - 274; 277. 
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beide die partye sou geantwoord het dat die posisie sal wees soos in die 

beweerde stilswyende beding uiteengesit, sal die hof die beding in die kontrak 

inlees. 19 

In die lig van bostaande word daar aan die hand gedoen dat dit goed 

denkbaar is dat die howe wel so 'n stilswyende beding, naamlik dat die klient 

die risiko van ongemagtigde onttrekking dra totdat die finansiele instelling in 

kennis gestel is van die diefstal of verlies van die kaart of PIN, uit al die 

omstandighede tydens kontraksluiting as 'n noodwendige implikasie sal aflei. 

Daar kan verder geargumenteer word dat die kontrak juis nie in 'n 

besigheidsin doeltreffend sal wees as daar nie voorsiening gemaak is vir die 

geval waar die kaart en PIN deur 'n ongemagtigde persoon aangewend word 

nie. Die klient is wel tydens kontraksluiting daarvan bewus dat toegang tot 

die stelsel verkry kan word sonder om die identiteit van die gebruiker te 

verifieer. In die lig van hierdie omstandighede is dit 'n redelike afleiding dat 

die partye inderdaad ten tyde van kontraksluiting bedoel het dat enige 

onttrekking wat gemaak word voordat die finansiele instelling kennis ontvang 

van die diefstal of verlies van die kaart of PIN, teen die rekening van die klient 

gedebiteer kan word. 20 

19 Vgl Van Jaarsveld Suid-Afrikaanse Handelsreg 43; Joubert General Principles 68 - 69; 
Christie 199 - 200. Vorster kritiseer hierdie toetse (vgl Influence of English law 592 
ev) en beweer dat dit nie geskik is om die werklike bedoeling van die partye vas te 
stel nie. Volgens horn behoort daar eerder ondersoek ingestel te word na die redelike 
verwagting van een van die kontrakspartye met betrekking tot die bestaan van 'n 
kontraktuele verpligting. lndien die woorde of gedrag van een van die partye 'n 
subjektiewe en redelike geloof by die ander party laat onstaan dat sekere verpligtinge 
onderneem word, behoort daar aanvaar te word dat 'n stilswyende beding tot dien 
effek bestaan. Daar word aan die hand gedoen dat hierdie toets deur Vorster 
voorgestaan, juis sal lei tot die aanvaarding van 'n stilswyende beding dat die risiko 
van ongemagtigde onttrekking by die klient rus, totdat die bank kennis ontvang het 
van die verlies of diefstal van die kaart of PIN. Wanneer die bank die kaart en PIN aan 
'n klient uitreik, kan aanvaar word dat die klient daarvan bewus is dat toegang tot die 
stelsel deur die kaart en PIN verkry kan word sander dat die stelsel die identiteit van 
die gebruiker kan verifieer. Dit laat dus die redelike verwagting by die bank onstaan 
dat die klient die risiko van ongemagtigde onttrekking dra totdat die bank kennis kry 
van die diefstal of verlies van die kaart of PIN. Kyk in hierdie verband oak Van der 
Walt Onbillike Kontraksbedinge 653 - 654 en Kerr Law of Contract 274. 

20 'n Ander moontlikheid wat deur Oelofse (Enkele Regsaspekte 13) aan die hand gedoen 
is vir die geval waar die ooreenkoms tussen die klient en die finansiele instelling nie 
voorsiening maak vir die risikoreeling in die geval van ongemagtigde onttrekkings nie, 
is gebruikmaking van die legitimasiebegrip. 'n Legitimasiepapier is 'n dokument wat 
die houer daarvan formeel as betalingsgeregtigde aanwys, met die gevolg dat die 
skuldenaar bevrydend aan die houer kan betaal, tensy hy weet dat die formeel 
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lndien die howe egter nie genee sou wees om so 'n stilswyende beding in die 

kontrak in te lees nie, en indien daar geen uitdruklike kontraktuele verpligting 

op die klient geplaas word om die ongemagtigde gebruik van die kaart en/of 

PIN te verhoed nie, ontstaan die vraag of die klient inderdaad sulke pligte het 

en wat die omvang van sy pligte ten aansien van die kaart en PIN sou wees. 

Aangesien die verhouding tussen die klient en sy bank in die geval van 'n 

elektroniese fondsoordrag as lasgewing getipeer word, 21 het die klient in elk 

geval sekere sorgsaamheidspligte wat deur die gemene reg aan horn opgele 

is. In die geval van tjeks is die klient se pligte as lasgewer, wat betref die 

bank- en klientverhouding, reeds in ons regspraak gekonkretiseer. Daar kan 

derhalwe met vrug op die . sorgsaamheidspligte van die klient as 

tjekrekeninghouer gelet word. 22 

In die geval van vervalste tjeks mag die bank die bevoegdheid om die 

rekening van die klient te debiteer, verkry uit die aanvaarding deur die klient 

van die vervalste handtekening as sy eie23 of uit die versuim van die klient om 

die bank tydig in kennis te stel waar hy van 'n ongemagtigde of vervalste 

handtekening bewus is. 24 Daar word ook van die klient verwag om sy tjeks 

met redelike sorg te trek ten einde vervalsing of 'n veranderings daarvan te 

geregtigde inderdaad nie materiaal geregtigde is nie. Oelofse doen aan die hand dat 
die kaart en PIN as formele legitimasiemiddel beskou moet word, sodat die resultaat 
dan sal wees dat die klient die risiko van ongemagtigde onttrekkings sal dra. Die 
probleem is egter dat die kaart juis net die gemagtigde rekeninghouer uitwys as die 
betalingsgeregtigde. Die materieel gelegimiteerde is dus slegs die werklike 
rekeninghouer. Hierdie konstruksie sal dus nie aangewend kan word om die feit te 
verklaar dat die klient die risiko van ongematigde onttrekkings dra nie. Kyk in die 
verband oak Malan par 9. Visser (Banking 654 - 655) argumenteer dat die wese van 
die ooreenkoms tussen die finansiele instelling en die klient is dat enige persoon wat 
die vereiste metodes van identifikasie toon (naamlik die kaart en PIN), materieel 
gelegitimeer is. Soos reeds aangedui, is die materieel gelegimiteerde slegs die werklike 
rekeninghouer en daarom kan sy standpunte in die verband oak nie aanvaar word nie. 

21 Kyk hfst 2 supra. 

22 Kyk Pretorius Proposals 271 - 288 vir 'n regsvergelykende bespreking van 'n 
tjekrekeninghouer se pligte teenoor sy bank. 

23 Brwon v Westminister Bank ltd 1964 (2) Lloyd's Rep 187. 

24 Greenwood v Martins Bank Ltd [1932] 1 KB 371 (CA); Connock's (SA) Motor Co Ltd 
v Sentraal Westelike Ko-operatiewe Maatskappy Bpk 1964 (2) SA 4 7 (T) 51 ; 
Universal Stores ltd v OK Bazaars (1929) Ltd 1973 (4) SA 747 (A) 761; Big 
Dutchman (South Africa) (Pty) Ltd v Barclays National Bank ltd 1979 (3) SA 267 (W) 
276, 277. 
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voorkom wat die bank kan mislei. 25 lndien die klient nalatig was, kan die bank 

horn op estoppel beroep, sodat die bank wel die klient se rekening mag 

debiteer, hoewel die klient in werklikheid 'n ander opdrag of glad geen opdrag 

gegee het nie. 26 

Na analogie van die klient se pligte as tjekrekeninghouer, is dit duidelik dat die 

klient aan wie 'n kaart en PIN uitgereik is, op 'n soortgelyke wyse 'n plig het 

om redelike sorg aan die dag te le. Meer konkreet sat die klient verplig wees 

om sy PIN veilig te bewaar en dit nie in 'n leesbare vorm naby sy kaart te 

bere nie. Daar word oak aan die hand gedoen dat die bank bevoeg sat wees 

om 'n klient se rekening te debiteer indien die klient byvoorbeeld sy 

familielede of vriende ooglopend toegelaat het om sy kaart en PIN te gebruik, 

en waar die klient op 'n onredelike of nalatige wyse nagelaat het om die bank 

tydig van die verlies of diefstal van sy kaart en/of PIN in kennis te stel. Die 

bank sal in laasgenoemde gevalle horn oak op estoppel kan beroep. 27 Die 

bank is naamlik deur die klient ender 'n verkeerde indruk gebring dat daar 

geen risiko van ongemagtigde onttrekkings bestaan nie, op grand waarvan die 

bank tot sy nadeel gehandel het. Die klient word dus deur estoppel verhoed 

word om gebrek aan magtiging te opper en die bank sat dus geregtig wees 

om horn met die verskuldigde bedrae te debiteer. 

25 London Joint Stock Bank Limited v Macmillan and Arthur 1918 AC 777 (HL) 789; 
Union Government v National Bank of South Africa ltd 1921 AD 121 128 - 129; 
Standard Bank of SA ltd v Kaplan 1922 CPD 214 223 - 224; OK Bazaars (1929) ltd 
v Universal Stores ltd 1973 (2) SA 281 (Kl 288; Big Dutchman (South Africa) (Pty) 
ltd v Barclays National Bank 1979 (3) SA 267 (W) 283; Holzman v Standard Bank 
ltd 1985 (1) SA 360 (W). 

26 Volgens Malan (par 208 vn 85) is die grondslag van aanspreeklikheid nie estoppal nie, 
maar lasgewing. In Burns v Forman 1953 (2) SA 266 (W) 229 het die hof 
byvoorbeeld gese: 

"The bank, being in the position of a mandatary, is entitled to be 
reimbursed by its mandator (the customer) for all expenditure incurred 
in the execution of its mandate, and where it has disbursed without 
negligence on its part but through the negligence of its customer, a 
greater sum than that actually authorized, there is no reason why it 
should not be entitled to charge the customer with the full sum paid 
out on the cheque. n 

Hoe die aangeleentheid ookal benader word, die resultaat is dieselfde: die bank is 
bevoeg om die klient se rekening te belas. 

27 Kyk oor estoppal in die algemeen Van der Merwe et al Kontraktereg 23 ev; Joubert 
General Principles 82; De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 22. Kyk ook 
Reed Consumer Electronic Banking 84; Paget 316. 
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10. 1. 1 Die Verenigde State van Amerika 

Alvorens die finansiele instelling 'n klient aanspreeklik kan hou, is daar 'n 

aantal voorvereistes wat nagekom moes gewees het. In die eerste plek moet 

die sogenaamde "access device" 28 (die kaart of kode wat deur die klient 

gebruik word om 'n elektroniese fondsoordrag te maak), 'n "accepted access 

device" wees. 29 Die toegangsmiddel sal 'n aanvaarde toegangsmiddel wees 

wanneer die klient of verbruiker: 

"(i) Requests and receives, or signs, or uses, or authorizes another to use the access 
device ... ; 
(ii) Requests validation of an access device issued on an unsolicited basis; or 
(iii) Receives an access device issued in renewal of, or in substitution for, an accepted 
access device ... "30 

In die tweede plek moes die finansiele instelling 'n metode verskaf het ('n 

PIN, handtekening, foto, vingerafdruk, ens) om die klient aan wie die 

toegangsmiddel uitgereik is, te identifiseer. 'n Kaart opsigself is dus nie 

voldoende nie. 31 

In die derde plek word vereis dat die finansiele instelling sekere skriftelike 

inligting aan die klient openbaar moes gemaak het. 32 In hoofsaak word vereis 

dat die klient 'n opsomming van sy aanspreeklikheid vir ongemagtigde 

elektroniese fondsoordragte verkry het; die telefoonnommer en adres van die 

persoon of kantoor wat in geval van 'n ongemagtigde fondsoordrag in kennis 

gestel moet word; en kennisgewing in verband met die finansiele instelling se 

besigheidsdae (tensy die verbruiker se aanspreeklikheid by wyse van 

wetgewing of ooreenkoms tot $50 beperk is). 

28 Reg E art 205.2(a) definieer 'n "access device" as 'n "card, code, or other means of 
access to a consumer's account, or any combinations therof, that may be used by the 
consumer for the purpose of initiating electronic fund transfers." Kyk ook Felsenfeld 
Legal Aspects 14 - 16; Geva Electronic Funds Transfers par 6.05. 

29 Reg E art 205.2(a)(2); 205.6(a)(1 ). 

30 Reg E art 205.2(a)(2). 

31 Baker & Brandel par 13.02(3)(b); Felsenfeld Legal Aspects 18 - 19. 

32 Reg E art 205.6(a). Vgl ook hfst 14 oor geskilvoorkoming en -beslegting. 
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'n Ongemagtigde elektroniese fondsoordrag word in artikel 205.2(1) van 

Regulasie E soos volg omskryf: 

" ... an electronic fund transfer from a consumer's account initiated by a person other 
than the consumer without actual authority to initiate the transfer and from which the 
consumer receives no benefit. The term does not include any electronic transfer ( 1) 
initiated by a person who was furnished with the access device to the consumer's 
account by the consumer, unless the consumer has notified the financial institution 
involved that transfers by that person are no longer authorized, (2) initiated with 
fraudulent intent by the consumer or any person acting in concert with the consumer, 
or (3) that is initiated by the financial institution or its employee. "33 

Die toepassing van hierdie omskrywing het in Ognibene v Citibank34 ter 

sprake gekom. Die eiser het geld getrek by 'n OTM. Tussen hierdie OTM en 

'n ander een langsaan, was 'n telefoon ge'installeer wat kliente kon gebruik 

om diensprobleme by die bank aan te meld. Terwyl die eiser besig was met 

sy eie transaksie, het 'n skelm voorgegee dat hy 'n probleem met die ander 

OTM by die bank aanmeld. lnderwaarheid was hy besig om die eiser se PIN 

waar te neem terwyl hy (die eiser) dit insleutel. Die skelm vra horn toe of hy 

die ander OTM met die eiser se kaart kon toets. Die kaart is ingevoer en toe 

die eiser weg is, het die skelm sy PIN ingesleutel en 'n onttrekking van $400 

gemaak. Die hof beslis dat hierdie onttrekking ongemagtig was - die 

onttrekking sou slegs gemagtig gewees het as die eiser nie alleen sy kaart 

oorhandig het nie, maar ook bewustelik sy PIN geopenbaar het. 

lndien 'n oordrag ongemagtig is, word daar 'n beperkte aanspreeklikheid op 

die klient geplaas: 35 In die eerste plek is die klient aanspreeklik vir die minste 

van $50 of die bedrag van 'n ongemagtigde onttrekking voordat die bank 

daarvan kennis kry. Die perk van $50 word oak toegepas op die totaal van 

'n reeks onttrekkings wat as gevolg van 'n enkele verlies van 'n kaart mag 

plaasvind. 

In die tweede plek is die klient verplig om die bank in kennis te stel van die 

verlies of diefstal van sy kaart binne twee besigheidsdae nadat hy daarvan 

33 Vgl ook Felsenfeld Legal Aspects 25; Geva Electronic Funds Transfers par 6.05. 

34 446 NYS 2d 845 (1981). 

35 Reg E art 205.6(b). 
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bewus geword het of binne 'n redelike tyd, waar buitengewone 

omstandighede, soos die feit dat die klient 'n uitgebreide re is onderneem het 

of vir 'n lang tyd gehospitaliseer was, aanwesig is. lndien die klient sou nalaat 

om dit te doen, is hy aanspreeklik vir die minste van $500 of die totaal van 

ongemagtigde onttrekkings wat plaasvind na verloop van twee dae en 

voordat die bank kennis kry, vir sover hierdie onttrekkings deur tydige 

kennisgewing verhoed sou gewees het. 

Daar moet op gelet word dat hierdie beperkings geld, selfs waar die klient sy 

PIN op sy kaart geskryf het of waar hy dit by sy kaart dra. In Russell v First 

of America-Michigan NA 36 het mev Russell haar kaart en PIN aan haar dogter 

oorhandig om vir haar geld te onttrek en het die PIN 6f op die kaart 

aangebring 6f op 'n stukkie papier, sodat haar dogter dit kon onthou. Die 

dogter het egter die kaart en die PIN op die bus verloor. Alhoewel die verlies 

daarvan binne 24 uur gerapporteer is, is $310 uit mev Russell se rekening 

onttrek. Die finansiele instelling het geweier om enige gedeelte van die $310 

aan mev Russell terug te betaal omdat sy haar kaart aan 'n ander persoon 

oorhandig het en omdat sy die PIN 6f op die kaart aangebring het 6f op 'n 

stukkie pa pier wat saam met die kaart gehou is, wat 'n verbreking van die 

geskrewe kontrak tussen haar en die finansiele instelling was. Die hof bevind 

dat die kontraktuele bepalings nie gebruik kon word om haar aanspreeklikheid 

te verhoog nie en dat haar nalatigheid ook nie gronde was vir 'n verhoging 

van haar aanspreeklikheid bokant $ 50 nie. 37 

Derdens word onbeperkte aanspreeklikheid 'n klient opgele vir ongemagtigde 

onttrekkings wat nie sou plaasgevind het nie, indien die klient nagelaat het 

om binne sestig dae na versending aan horn van die vereiste periodieke staat 

waarop 'n ongemagtigde onttrekking voorkom, daardie onttrekking aan die 

bank te rapporteer. 38 

36 (1988-1989) Fed Banking L Rep 87,524 (CCH) (WD Mich 1988). Kyk die bespreking 
van die saak deur Elizabeth C Yen in ( 1989) 106 Banking Law Journal 377. 

37 Vgl ook Felsenfeld Legal Aspects 21; Geva Electronic Funds Transfers par 6.05. 

38 Hierdie bepaling is in skerp teenstelling met die posisie in die Suid-Afrikaanse reg waar 
daar geen plig op die klient rus om sy bankstate na te gaan nie, of om sy bank in 
kennis te stel van foutiewe inskrywings nie. Vgl Standard Bank of SA ltd v Kaplan 
1922 CPD 214 220-221; Universal Stores Ltd v OK Bazaars (1929) ltd 1973 (4) SA 
747 (A) 762; Big Dutchman (South Africa) (Pty) ltd v Barclays National Bank Ltd 
1979 (3) SA 267 (W) 283; Holzman v Standard Bank Ltd 1985 ( 1) SA 360 (W) 363. 
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Kennisgewing deur die klient kan mondeling of skriftelik gegee word. Die 

risiko van aanspreeklikheid verskuif sodra 'n skriftelike kennisgewing versend 

word. Daar word dienooreenkomstig in art 205.6(c) 39 van Regulasie E bepaal 

dat 

" ... notice to a financial intitution is given when a consumer takes such steps as are 
reasonably necessary to provide the financial institution with the pertinent 
information, whether or not any particular officer, employee, or agent of the financial 
institution does in fact receive such information. Notice may be given to the financial 
institution, at the consumer's option, in person, by telephone, or in writing. Notice 
in writing is considered given at the time the consumer deposits the notice in the mail 
or delivers the notice for transmission by any other usual means to the financial 
institution. Notice is also considered given when the financial institution becomes 
aware of circumstances that lead to the reasonable belief that an unauthorized 
electronic funds transfer involving the consumer's account has been or may be 
made." 

In die praktyk lyk dit asof skade as gevolg van die versuim om die nodige 

kennis te gee nadat die klient bewus geword het van die diefstal of verlies 

van die kaart selde, indien ooit, deur die verbruiker gely sal word, omdat dit 

vir die betrokke finansiele instelling baie moeilik sal wees om te bewys 

wanneer die klient inderdaad van die diefstal of verlies van die kaart bewus 

geword het.40 Artikel 909(b) van die EFTA bepaal naamlik dat die bewyslas 

op die bank rus om aan te toon dat 'n onttrekking gemagtig was, of indien 

dit ongemagtig was, om aan te toon dat, soos hierbo verduidelik, daar aan die 

vereistes vir aanspreeklikheid voldoen is, en dat die nodige openbaarmaking 

aan die klient plaasgevind het. 

Hierdie wetgewing is duidelik primer op verbruikersbeskerming gerig en die 

risikoverdeling is besonder gunstig vir die klient. 41 Dit moet vir 'n finansiele 

instelling baie moeilik wees om te bewys dat 'n klient nie 'n verlore kaart 

binne twee dae nadat hy daarvan bewus geword het, aangegee het nie. 42 Die 

Hierdie aangeleentheid word infra meer volledig bespreek. 

39 Reg E 12 CFR art 205.6(c) (1986); art 909(a)(2) EFTA 15 USC 1693. Kyk ook Baker 
& Brandel par 13.02[4)[c]. 

40 Kyk Graziano & Baharoglu 465. 

41 Vergelyk die voorbeeld van Oelofse Enkele regsaspekte 12. 

42 Vgl Frazer 145. 
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klient is slegs aanspreeklik vir die minste van $50 of die bedrag van 'n 

ongemagtigde onttrekking voordat die bank kennis kry van sy kaart mits hy 

die verlies daarvan betyds gerapporteer het, selfs al het hy sy PIN op die 

kaart geskryf.43 

Die waarde daarvan le daarin dat die aanspreeklikheid van die klient beperk 

word waar die bank nie kan bewys dat die kaart en PIN deur of met die 

magtiging van die klient gebruik is nie. Die klient word ook die verpligting 

opgele om sy bankstaat na te gaan. 

10. 1.2 Engeland 

In Engeland is die posisie dat die klient se aanspreeklikheid in die geval van 

onttrekkings wat ongemagtig gemaak is en voordat die bank van die verlies 

of diefstal van die kaart in kennis gestel is, ingevolge artikels 83 en 84 van 

die "Consumer Credit Act" (1974), op 'n kredietkaart tot £50 beperk is, 

terwyl daar geen beskerming is in die geval van 'n debietkaart nie, omdat die 

betrokke wetgewing nie op debietkaarte van toepassing is nie. 44 Die 

regsposisie wat sogenaamde "cashpoint"-kaarte betref, dit is kaarte wat slegs 

by outotellers aangewend kan word, word kontraktueel tussen die banke en 

hulle kliente gereel. lngevolge hierdie ooreenkomste is die klient gewoonlik 

aanspreeklik vir alle onttrekkings wat met die kaart gemaak is, totdat die bank 

kennisgewing van die verlies of diefstal van die kaart ontvang. 45 

Die Jack Report het aanbeveel dat 'n statute re reeling getref behoort te word 

wat van toepassing sal wees op alle klient-geaktiveerde stelsels en wat die 

risiko-aanspreeklikheid van die klient in ooreenstemming met die bepalings 

van artikels 83 en 84 van die "Consumer Credit Act" ( 1974) sal beperk. Die 

klient se aanspreeklikheid sal dus in ooreenstemming daarmee tot £50 beperk 

word, totdat die bank in kennis gestel is van die verlies of diefstal van die 

kaart; die bank sal aanspreeklik wees vir alle verliese daarna gely. Indian 

growwe nalatigheid aan die kant van enige van die partye bewys kan word, 

43 Frazer 145. 

44 Mitchell Electronic Banking 22; Kolodziej Customer-Banker Liability 193; Kaiser 
Banking Practice 26; Ellinger & Lomnicka 490 ev; Paget 309 ev. 

45 Kolodziej Banker-Customer Liability 193; Kaiser Banking Practice 27. 
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sal daardie party aanspreeklik gehou word vir enige bedrag tot die volle 

bedrag van die skade. Die bank behoort ook 'n reg van verhaal te he teenoor 

enige derde party wat op 'n bedrieglike wyse bygedra het tot die verlies wat 

gely is.46 

In antwoord op hierdie aanbevelings van die Jack Report het die regering in 

sy witskrif aangekondig dat sulke wetgewing inderdaad in die vooruitsig 

gestel word. 47 Daarvolgens sal die kaartuitreiker aanspreeklik wees vir alle 

skade nadat hy in kennis gestel is van die diefstal of verlies van die kaart/PIN. 

Die kaartuitreiker behoort egter steeds 'n reg van verhaal te he teen derde 

partye, indien die kaartuitreiker kan aantoon dat sodanige derde party met sy 

bedrieglike optrede bygedra het tot die skade wat gely is. Die kaartuitreiker 

behoort egter nie aanspreeklik te wees in gevalle waar die klient se 

nalatigheid die dief in staat gestel het om sy PIN te wete te kom nie. 

lntussen vereis die Engelse gedragskode dat kaartuitreikers hulle kliente moet 

inlig oar hulle verantwoordelikheid om die kaartuitreiker so gou as redelik 

moontlik in te lig indien hulle kaart verlore raak of gesteel word, indien die PIN 

aan iemand anders bekend word en indien hulle rekening 'n foutiewe 

inskrywing bevat. 48 Die kaartuitreiker is aanspreeklik nadat hy kennis ontvang 

het van die verlies of diefstal van die kaart/PIN. 49 Die kaartuiteiker se 

aanspreeklikheid word tot die bedrag van die ongemagtigde onttrekkings, 

insluitende rente daarop, beperk. 50 Voordat die kaartuitreiker in kennis gestel 

word van die diefstal of verlies van die kaart/PIN, is kliente se 

aanspreeklikheid tot £50 beperk. 51 Kliente sal egter aanspreeklik gehou word 

vir alle skade indien hulle bedrieglik of met growwe nalatigheid opgetree 

het. 52 Die klient sal met growwe nalatigheid opgetree het as hy nie die 

46 Aanbeveling 10(10). 

47 Banking Services: Law and Practice 20. 

48 Good Banking par 1 7. 1 . 

49 Par 18.1 (b). 

50 Par 18.2. 

51 Par18.3. 

52 Par 18.4. 
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vereistes van paragraaf 16.2 van die gedragskode nagekom het nie en sy 

versuim die skade veroorsaak het. Hiervolgens word daar van die kaarthouer 

vereis om nie toe te laat dat enigiemand anders die kaart en PIN gebruik nie; 

om redelike stappe te neem om die kaart en PIN veilig te bewaar; om nie die 

PIN op die kaart te skryf of naby die kaart te bere nie; om nooit die PIN neer 

te skryf sander om 'n redelike paging aan te wend om dit te verskuil nie; en 

om enige kennisgewing rakende die PIN by ontvangs daarvan te vernietig. Die 

bewyslas om te bewys dat daar bedrog of growwe nalatigheid teenwoordig 

was, le by die kaartuitreiker, maar daar word van die kaarthouer vereis om 

sy samewerking te gee. 53 

10. 1.3 Australie 

Ongemagtigde transaksies is nie in die gedragskode gedefinieer nie, maar 

ingevolge paragraaf 5.1 is die gedeelte oor ongemagtigde transaksies nie van 

toepassing op enige transaksie wat deur die kaarthouer uitgevoer is nie en 

ook nie indien die transaksie uitgevoer is deur enigiemand met die 

toestemming van die kaarthouer nie. Die kaarthouer is nie aanspreeklik vir 

skade wat die gevolg is van foutiewe, vervalste, vervalle of gekanselleerde 

kaarte nie. 54 Kaarthouers is ook nie aanspreeklik vir skade wat veroorsaak is 

deur die bedrieglike of nalatige gedrag van die werknemers van die finansiele 

instelling, of van handelaars wat verbind is met die elektroniese 

fondsoordragstelsel of hulle verteenwoordigers of hulle werknemers nie. 55 

Die kaarthouer is nie aanspreeklik vir skade wat ontstaan het voordat hy sy 

kaart en/of PIN ontvang het nie. lndien daar 'n dispuut sou ontstaan oor die 

ontvangs van die kaart en/of PIN waar die kaart en/of PIN per pos gestuur is, 

bepaal paragraaf 5.4 dat die bewysregtelike aangeleenthede s6 gereel word: 

"In any dispute about receipt of the card or PIN it is to be presumed that the item was 
not received by the cardholder, unless the card-issuer can prove otherwise. The 
card-issuer can establish that the cardholder did receive the card and PIN by obtaining 
an acknowledgment of receipt of the card and PIN from the cardholder whenener a 
new card and associated PIN are issued. If the card and/or PIN was sent to the 
cardholder by mail, the card-issuer is not to rely on proof of delivery to the 

53 Par 18.5. 

54 Par 5.2. 

55 Par 5.3. 
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cardholder's correct address as proof that the card was received by that person. Nor 
will the card-issuer have any term in the Terms and Conditions of Use which deems 
a card or PIN sent to the cardholder at that person's correct address to have been 
received by the cardholder within a certain time after posting. "56 

Die kaarthouer se aanspreeklikheid vir die ongemagtigde gebruik van 'n 

elektroniese fondsoordragkaart behoort nie die minste van AU$50 (of kleiner 

bedrag soos deur die finansiele installing vasgestel), of die balans van die 

kaarthouer se rekening, of die werklike verlies op die tydstip toe die finansiele 

installing in kennis gestel is van die verlies of diefstal van die kaart, te oorskry 

nie. lndien die kaarthouer egter bygedra het tot die skade deur vrywilliglik sy 

PIN bekend te maak, of dit op sy kaart te skryf of op enige ander dokument 

wat by die kaart gedra word (sonder om 'n redelike pogirig aan te wend om 

die PIN te verskuil), behoort sy aanspreeklikheid nie die minste van die 

volgende bedrae te oorskry nie: die werklike skade wat gely is op die tydstip 

waarop die finansiele installing in kennis gestel is van die verlies of diefstal 

van die kaart; die maksimum bedrag wat die kaarthouer mag onttrek het op 

die tydstip voor die verlies of diefstal van die kaart (hierdie bedrag word met 

verwysing na die transaksielimiet bereken); of die balans van die rekening. 57 

lndien die kaarthouer op 'n onredelike wyse getalm het om die finansiele 

installing van die verlies of diefstal van sy kaart in kennis te stel, of van die 

ongemagtigde gebruik daarvan, of dat die PIN aan 'n derde party bekend 

geword het, en daardie vertraging het bygedra tot die skade wat gely is, is 

die kaarthouer aanspreeklik vir die werklike verliese wat ontstaan het in die 

tydperk waarbinne die kaarthouer bewus geword het van bogenoemde 

gebeure totdat die kaartuitreiker in kennis gestel word, onderhewig aan die 

minste van die volgende bedrae: die maksimum bedrag wat die kaarthouer 

mag onttrek het in die relevante tydperk; of die balans van die rekening. 58 

Kaartuitreikers is verder verplig om 'n effektiewe en gerieflike metode aan die 

kaarthouers beskikbaar te maak, sodat die kaartuitreikers van die verlies of 

diefstal van 'n kaart en/of PIN in kennis gestel kan word. Fasiliteite soos 

"telephone hot lines" behoort altyd beskikbaar te wees. Vir gevalle waar die 

56 Kyk hfst 11 waar hierdie aangeleentheid meer volledig bespreek word. 

57 Par 5.5(a). 

58 Par 5.5 (b). Kyk ook Tyree Banking Law par 8.73. 
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fasiliteite nie beskikbaar is nie reel die gedragskode soos volg: 59 

"Where such facilities are not available during particular periods any losses occurring 
during these periods that were due to non-notification are deemed to be the liability 
of the card-issuer providing notification is made to the card-issuer within a reasonable 
time of the facility again becoming available." 

Kaartuitreikers is in die verband verder verplig om prosedures in werking te 

stel vir erkenning van kennisgewings, insluitende telefoniese kennisgewings 

van die verlies of diefstal of ongemagtigde gebruik van 'n kaarthouer se kaart 

of PIN. Sulke erkennings hoef nie skriftelik te wees nie, maar moet 'n metode 

daarstel ingevolge waarvan geverifieer kan word of die kaarthouer inderdaad 

sodanige kennisgewings gegee het. 60 

Die kaarthouer is dus wel teenoor die finansiele ihstelling aanpreeklik, voordat 

laasgenoemde kennis gekry het van diefstal of verlies van die kaart, al was 

hy nie nalatig nie, maar die aanpreeklikheid is beperk, en so ook sy 

aanspreeklikheid waar hy deur sy nalatige of opsetlike gedrag bygedra het tot 

die skade wat gely is. Hierdie benadering verskaf aan die kaarthouer die 

aansporing om sy kaart en PIN versigtig te bewaar omdat hy aanspreeklik 

gehou kan word vir 'n beperkte bedrag van die skade ashy die kaart/PIN sou 

verloor of toelaat dat dit gesteel word. Die kaarthouer se nalatige en opsetlike 

gedrag word ook gestraf met 'n verhoogde bedrag waarmee hy aanspreeklik 

gehou kan word, al is die ook beperk. 

10. 1.4 Nieu-Seeland 

Paragraaf 16 van die Nieu-Seelandse gedragskode reel ook dat kaartuitreikers 

die skade dra vir die ongemagtigde gebruik van 'n kaart nadat hulle in kennis 

gestel is van die verlies of diefstal van die kaart. Kaarthouers se 

aanspreeklikheid is beperk tot 'n bedrag van $50, tensy hulle bedrieglik of 

nalatig opgetree het, in welke geval hulle aanspreeklik is vir alle skade wat 

gely is. 

59 Par 5.6. 

60 Par 5.7. 
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10.1.5 Denemarke 

Artikel 21 ( 1 )61 van die Deense 11 Act on Payment Cards 11 
( 1984) bepaal dat die 

kaarthouer slegs aanspreeklik sal wees vir skade as gevolg van die 

ongemagtigde gebruik van die kaart indien -

(i) die kaarthouer of 'n persoon aan wie hy die kaart gegee het, dit as 

gevolg van growwe nalatigheid verloor het; 

(ii) die kaarthouer of 'n persoon aan wie hy die kaart gegee het, 

nagelaat het om die kaartuitreiker so gou as moontlik in kennis te stel 

van die verlies van die kaart nadat hy daarvan bewus geword het, of 

binne 'n redelike tydperk nadat dit verlore geraak het; 

(iii) die kaart misbruik word deur iemand aan wie die kaarthouer die 

kaart gegee het. 

Die aanspreeklikheid van die kaarthouer in terme van artikel 21 ( 1) word 

beperk tot 'n bedrag deur die Minister van Handel bepaal, tensy die 

kaarthouer met opset opgetree het. Die maksimum bedrag mag individueel 

bepaal word in die geval van nalatigheid en growwe nalatigheid. Die 

kaartuitreiker is aanspreeklik vir die oorblywende gedeelte van die skade. 62 

Die kaarthouer is nie aanspreeklik vir die ongemagtigde gebruik van die kaart 

nadat hy die kaartuitreiker in kennis gestel het van die verlies van sy kaart 

nie. 63 

Hierdie wetgewing plaas die finansiele instelling as kaartuitreiker in die 

onbenydenswaardige posisie dat sy eie skade voordat hy kennis ontvang van 

die verlies of diefstal van die kaart/PIN, slegs beperk sal word as hy growwe 

nalatigheid aan die kant van die kaarthouer kan bewys, of dat die kaarthouer 

nagelaat het om die finansiele instelling so gou as moontlik in kennis te stel 

van die verlies van sy kaart. 64 Die finansiele instelling word duidelik met 'n 

bewysnood gelaat. 

61 Kyk ook Mitchell Electronic Banking 23. 

62 Art 21 (2). 

63 Art 21(5). 

64 Kyk ook Poullet & Vandenberghe 105. 
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10.1.6 Nederland 

In die "Voorwaarden Gebruik Geld- en Betaalautomaten (geldopnames en 

betalingen)" (Maart 1989) wat deur die Nederlandse banke aanvaar is, is die 

klient se aanspreeklikheid vir die ongemagtigde gebruik van sy kaart, 

ingevolge artikel 6(2)(b), tot 'n bedrag van Fr350 beperk, totdat die klient die 

bank kennis van die verlies of diefstal van sy kaart gegee het. Nadat kennis 

gegee is, is die klient nie meer aanspreeklik nie. 65 

Daar is egter 'n aantal uitsonderings. Die klient sal nie aanspreeklikheid 

vryspring indien die bank kan aantoon dat die klient nie onmiddellik die 

verlies, diefstal, misbruik of vervalsing van die kaart of die moontlikheid van 

ongemagtigde gebruik van die kaart, aan die bank gerapporteer het nie. 66 

lndien die bank verder kan aantoon dat die klient nie sy sorgsaamheidspligte 

rakende die kaart en PIN nagekom het nie, sal die klient ook vir die 

ongemagtigde onttrekkings aanspreeklik wees. 67 Die klient sal in al 

bogenoemde gevalle slegs aanspreeklik wees totdat die verlies of diefstal 

aangemeld is. In die geval van opset of growwe nalatigheid aan die kant van 

die klient, is die klient egter onbeperk aanspreeklik. 68 

lndien die klient na die derde dag van die sogenaamde "produktiedatum" van 

65 In die tweede Europese aanbevelings rakende betalingstelsels, bepaal art 8.3 ook dat 
die kaarthouer se aanspreeklikheid voor kennisgewing, tot 150 ecus beperk word. 
Hierdie beperking word egter opgehef in gevalle waar daar growwe nalatigheid of 
bedrog aan die kant van die kaarthouer was. Kyk Thunis The Second European 
Recommendation 110. lngevolge die Duitse "Besondere Bedingungen - ec-Karten" 
(kyk Baumbach-Hefermehl 830 ev vir die teks daarvan) is die bank aanspreeklik vir alle 
skade wat ontstaan nadat die kaarthouer die bank van die verlies van die kaart in 
kennis gestel het. Die bank sal ook aanspreeklik wees vir skade v66r kennisgewing 
indien die kaarthouer al sy verpligtinge ingevolge die "Bedingungen" nagekom het. 
lndien die kaarthouer met sy nalatige gedrag bygedra het tot die skade wat ontstaan 
het, is die kaarthouer aanspreeklik vir 10% van die skade. lndien die kaarthouer egter 
grof nalatig opgetree het deur byvoorbeeld na te laat om die bank onmiddellik van die 
verlies van die kaart in kennis te stel, of sy PIN tesame met sy kaart te bere, of die 
PIN aan ander persone meegedeel het en wat gelei het tot die misbruik daarvan, is die 
kaarthouer ten voile aanspreeklik. Die kaarthouer se aanspreeklikheid word egter 
beperk tot die bedrag wat hy per dag toegelaat is om te onttrek. 

66 Art 6(2)(c)(2). 

67 Art 6(2)(c)(3). 

68 Art 6(2)(c)(4). 
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sy bankstaat waarop die ongemagtigde transaksies aangedui word, kennis 

gee van die verlies of diefstal van sy kaart, sal die klient ook aanspreeklik 

gehou word vir die bedrag van die ongemagtigde onttrekkings totdat 

inderdaad kennis gegee is. 69 Alhoewel daar nie tout gevind kan word met die 

beginsel wat in hierdie bepaling vervat is nie, naamlik dat daar 'n plig op die 

klient gele word om sy bankstate na te gaan, is dit onduidelik waarom die 

datum waarop die staat uitgereik is, en nie die datum van versending hier 

geld nie. 70 Die periode van slegs drie dae blyk ook heeltemal te streng te 

wees. 

10. 1. 7 Evaluasie 

Die vraag is dus of die kaarthouer se aanspreeklikheid vir ongemagtigde 

gebruik deur wetgewing beperk moet word, soos in sommige van 

bogenoemde voorbeelde, en of die kwessie aan die finansiele instellings as 

kaartuitreikers oorgelaat moet word vir kontraktuele ooreenkoms tussen die 

finansiele instelling en die kaarthouer. 

Daar word aan die hand gedoen dat hierdie nie 'n aangeleentheid is wat aan 

die finansiele instellings vir 'n oplossing oorgelaat behoort te word nie. Daar 

behoort by wyse van wetgewing 'n beperking geplaas te word op die 

aanspreeklikheid van die kaarthouer vir die ongemagtigde gebruik van die 

kaart totdat kennisgewing deur die kaartuitreiker ontvang is en mits die 

kaarthouer nie nalatig was of bedrieglik opgetree het nie. lndien nalatigheid 

of bedrog aan die kant van die kaarthouer bewys kan word, behoort die 

kaarthouer vir die volle bed rag aanspreeklik te wees. 71 Voorbeelde van 

nalatigheid aan die kant van die kaarthouer sal wees as die kaarthouer sy PIN 

by sy kaart in 'n leesbare vorm gebere het72
, of as die kaarthouer nagelaat 

het om die finansiele instelling so gou as moontlik van die verlies of diefstal 

69 Art 6(2)(c)( 1 ). 

70 Vgl ook Verkade Consumentvriendelijke(r) Voorwaarden 117. 

71 Vgl Chant The Automated Teller Machine 104 - 105. 

72 In so 'n geval kan daar geargumenteer word dat dit die ekwivalent is van 'n blanko 
getekende tjek. Kyk Chant The Automated Teller Machine 104, 106; Ogilvie Canadian 
Banking Law 756; Ballon, De Ly & De Rooy 69. 
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van sy kaart of PIN in kennis te stel. 73 S6 'n bepaling sou die kaarthouer 

aanmaan om versigtig te wees en sy kaart en PIN op 'n behoorlike wyse op 

te pas. 

Die finansiele instelling behoort dus nie die klient te kan debiteer met enige 

bedrae nadat kennis gekry is van die verlies van die kaart of PIN nie. 74 

Alhoewel die gebruiksvoorwaardes van kaarte gewoonlik bepaal dat die 

finansiele instelling slegs na skrifte/ike kennisgewing aanspreeklikheid 

aanvaar,75 is daar geen rede waarom mondelinge kennisgewing nie dieselfde 

gevolge kan teweegbring nie. 76 Die finansiele instelling mag wel vereis dat die 

mondelinge kennisgewing by wyse van 'n skriftelike kennisgewing bevestig 

moet word. Dit sou egter onbillik wees indien die kaarthouer nadat hy wel 

mondeling kennis gegee het van die diefstal of verlies van sy kaart/PIN, 

steeds aanspreeklik is totdat die kennisgewing skriftelik bevestig word. 

lndien daar egter nalatigheid aan die kant van die finansiele instelling bewys 

kan word, behoort die finansiele instelling oak aanspreeklik te wees vir 

ongemagtigde onttrekkings wat gemaak is v66rdat die bank kennis gekry het 

van die verlies van die kaart en/of PIN. Net soos wat die bank as lashebber 

ook 'n sorgsaamheidsplig teenoor die klient as tjekrekeninghouer het, sal die 

bank soortgelyke sorgsaamheidspligte teenoor die kaarthouer he omdat hulle 

73 Vgl CHW Overcoming the Obstacles 1356; Ballon, De Ly & De Rooy 69. Kyk oak 
Werner Das Geldausgabeautomaten-Geschaft 153. 

74 Die Jack Report (90) het 'n soortgelyke aanbeveling gemaak, naamlik dat die klient 
aanspreeklik sal wees vir skade totdat hy die bank in kennis stel, maar dat sy 
aanspreeklikheid beperk moet word tot £50; die bank is aanspreeklik vir enige verliese 
daarna gely. As growwe nalatigheid aan die kant van enige party bewys kan word, 
sal daardie party aanspreeklik wees vir die volle bedrag van die skade. 

75 Vgl bv die gebruiksvoorwaardes van die Volkskaskaart: " ... lndien die kaart ... verlore 
raak of gesteel word, moet die kaarthouer Kaartafdeling onmiddellik van sodanige 
verlies of diefstal in kennis stel en dit skriftelik bevestig. Behoudens . . . is die 
kaarthouer aanspreeklik vir enige betalings deur Volkskas gedoen ten opsigte van 
enige aankoop van goedere en/of verkryging van dienste met die kaart . . . of 
kontantvoorskotte daarmee verkry deur enigiemand wat die kaart gebruik het voordat 
Kaartafdeling skriftelike kennisgewing van die verlies of diefstal daarvan ontvang het." 

76 Die Engelse gedragskode, "Good Banking" bepaal in par 17 .3 dat kaartuitreikers sal 
optree wanneer hulle telefonies ingelig word, maar dat hulle skriftelike bevestiging 
mag vereis. 
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ook in 'n lasgewingsverhouding staan. 77 Paget argumenteer soos volg: 78 

"It is well established in the case of cheques that a bank owes its customer a duty 
of care in and about the execution of the customer's mandate and it is submitted that 
a similar duty should also be extended to the use of A TM and EFTPOS cards. Thus, 
for example, the customer may be able to claim that the bank was negligent in failing 
to detect an unusual pattern of withdrawals which should have put it on notice as to 
the unauthorised use of the card. Furthermore, the unauthorised use of the card may 
have been facilitated by the bank's negligence, eg defective ATM design may have 
allowed a stranger to learn a PIN by observing the customer's keystrokes, or the bank 
may have failed to warn the customer of a type of card fraud of which it had 
notice. "79 

Die Jack Report het ook aanbeveel dat daar 'n statutere bepaling behoort te 

wees ingevolge waarvan daar 'n toedeling van aanspreeklikheid sal wees: 80 

"A provision in statute law should apply, notwithstanding the terms of any contract 
to the contrary, to the apportionment of any loss arising from a transaction carried 
out through a customer-activated EFT-system, where it is in dispute whether or not 
that transaction was authorised. It should require that loss to be apportioned on an 
equitable basis, by reference to the extent to which the acts or omissions of the 
parties have contributed to the loss. Apportionment of the loss should take into 
account such factors as (i) the steps taken by the customer to protect the security 
of his card and PIN, (ii) the extent to which the system provided by the bank protects 
the customer against unauthorised transactions on his account, and (iii) the relative 
weight of the evidence adduced by the parties in support of their respective 
contentions that the transaction was, or was not, authorised. "81 

S6 'n toedeling van aanspreeklikheid word ook in Duitsland in die "Besondere 

Bedingungen - ec-Karten" geree1: 82 

77 Kyk hfst 2 supra. 

78 Op317. 

79 Kyk in hierdie verband ook hfst 11 oor sekuriteitsprosedures. 

80 Aanbeveling 10(12) op 92 - 93. 

81 Hierdie aanbeveling is nie deur die regering in sy witskrif aanvaar nie. Die aanbeveling 
van die Jack Report is gemaak met verwysing na die probleme random die bewyslas 
van die klient. Die regering was nie daarvan oortuig dat die klient nie in in die meeste 
gevalle in staat sal wees om horn van die bewyslas te kwyt nie, of dat getuienis nie 
voldoende sal wees om die feite van 'n saak te bepaal nie. Kyk Banking Services: Law 
and Practice 20 - 21 . 

82 Kyk Baumbach-Hefermehl 836. 
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Hat der Karteninhaber durch ein schuldhaftes Verhalten zur Entstehung des 
Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den Grundsatzen des Mitverschuldens, in 
welchem Umfang Bank und Kontoinhaber den Schaden zu tragen haben. 
Hat der Karteninhaber seine Pflichten lediglich leicht fahrlassig verletzt, so stellt die 
Bank den Kontoinhaber von seiner Verpflichtung, einen Teil des Schadens zu 
ubernehmen, in jedem Fall in Hohe von 90% des Gesamtschadens frei. 
Hat die Bank ihre Verpflichtungen erfUllt und der Karteninhaber seine Pflichten grab 
fahrlassig verletzt, tragt der Kontoinhaber den entstandenen Schaden in vollem 
Umfang. Grobe Fahrlassigkeit des Karteninhabers kann insbesondere dann vorliegen, 
wenn 
- er den Kartenverlust der Bank oder dem Zentralen Sperrannahmedienst schuldhaft 
nicht umgehend mitgeteilt hat, 
- die personliche Geheimzahl auf der Karte vermerkt oder zusammen mit der ec-karte 
verwahrt war (zum Beispiel im Originalbrief, in dem sie dem Karteninhaber mitgeteilt 
wurde), 
- die personliche Geheimzahl einer anderen Person mitgeteilt und der Missbrauch 
dadurch verursacht wurde. 
Die Haftung beschrankt sich stets auf den mitgeteilten VerfOgungsrahmen. " 83 

Sodanige reeling is billik teenoor al die betrokke partye en daar word 

derhalwe aanbeveel dat 'n verdere wetgewende reeling getref moet word vir 

toedeling van aanspreeklikheid, sodat die howe daarmee in staat gestel kan 

word om tot 'n billike beslissing te kom in gevalle waar albei die partye 

nalatig was. 

10.2 AANSPREEKLIKHEID VIR WANFUNKSIONERING VAN DIE STELSEL 

Behoort die kontrak tussen die kaartuitreiker en die kaarthouer kaarthouers 

daarvan te weerhou om vergoeding te eis as die elektroniese stelsel 

wanfunksioneer?84 Kaartuitreikers probeer dikwels hulleself beskerm deur 

uitsluitingsklousules in die kontrakte tussen hulle en die kaarthouers te plaas 

waarvolgens hulle geensins aanpreeklik sal wees vir enige wanfunksionering 

of onklaarraking van die stelsel nie. 85 Uit voorbeelde in die Jack Report86 van 

83 Kyk vn65 supra. 

84 Vgl Mitchell Electronic Banking 25 - 26. Kyk ook Schneider Elektronischen 
Zahlungsverkehrs 80 - 84. lndien die klient byvoorbeeld die OTM gebruik om sy 
rekenings te betaal, en 'n rekening word as gevolg van die wanfunksionering van die 
stelsel nie betyds betaal nie, is dit moontlik dat die klient as gevolg .daarvan skade kan 
ly. 

85 In Standard Bank se gebruiksvoorwaardes vir die Autobankkaart lui die klousule 
byvoorbeeld soos volg: "Die Bank, sy beamptes en amptenare dra geen 
verantwoordelikheid of aanspreeklikheid teenoor die Kaarthouer vir enige verlies of 
skade nie, werklik of moontlik, voortspruitend uit of na aanleiding van gebruik van die 
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banke se bedinge en voorwaardes is dit duidelik dat dit normale praktyk vir 

banke is om aanspreeklikheid te ontken vir enige verlies wat as gevolg van 

wanfunksionering van die stelsel gely is. 

Die Jack Report87 beskou hierdie reeling as onbillik omdat die banke die nuwe 

tegnologie ingestel het en sy kliente daaraan blootgestel het. Dit is dus 

onredelik om van die kliente te verwag, terwyl hulle geen aandeel in die 

besluit gehad het nie, om die skade te dra vir die gevolge daarvan, behalwe 

in uitsonderlike omstandighede. Dit is natuurlik verstaanbaar dat 

kaartuitreikers hulself wil beskerm teen eise wat kan ontstaan omdat die 

kaarthouer hoegenaamd nie die stelsel kon gebruik vanwee onklaarraking van 

die stelsel nie. Dit is egter nie redelik van die kaartuitreiker om homself op 

dieselfde beskerming te beroep as die stelsel onklaarraak of wanfunksioneer 

gedurende of na 'n transaksie nie. 88 Die verbruiker kan nie s6 'n onklaarraking 

voorsien of daarteen verseker nie. Die bank se rekenaars kan onklaar raak as 

gevolg van foutiewe sagteware of as gevolg van onbehoorlike 

instandhouding. Die gevolge van 'n rekenaarfout kan deur vooruitbeplanning 

verminder word, wat die beskikbaarheid van rugsteunapparaat en 

alternatiewe kragtoevoer kan insluit, planne vir alternatiewe metodes om 

Kaart en/of die Kaartfasiliteite (dit is aangeteken dat enige elektronies-onderneemde 
betalings van derde partye nie noodwendig op dieselfde dag uitgevoer word nie), 
wanfunksie, onklaarraking of nie-beskikbaarheid van die Kaartfasiliteite, die verlies 
of vernietiging van enige data, die onklaarraking, onderbreking of vervorming van 
kommunikasieverbindinge, enige vertraging om te reageer op enige versoek of 
instruksie wat gerig of gegee is, of in die uitvoering van enige transaksie wat deur 
middel van die Kaart aangegaan is of enige versuim om dit te doen (ongeag of 
sodanige vertraging of versuim aan die Kaarthouer meegedeel is al dan nie), die 
vertroue deur enige persoon op enige verkeerde, onvolledige of onakkurate inligting 
of data wat deur middel van die Kaart bekom is, enige werkersoptrede, natuurramp 
of ander oorsaak of omstandigheid wat nie redelikerwys in die Bank se beheer is nie, 
met dien verstande dat die bepalings van hierdie paragraaf nie van toepassing sal 
wees ten opsigte van enige verlies of skade waar daar bewys is dat dit veroorsaak is 
deur die bedrieglike daad van enige beampte of amptenaar van die Bank nie." Vgl oak 
Lambert Electronic Fund Transfer Systems 3163; Chant The Automated Teller 
Machine 101; Ogilvie Canadian Banking Law 755; Paget 319. 

86 Aanhangsel F 336. 

87 Op 90. 

88 Mitchell Electronic Banking 26. Die wanfunksionering kan natuurlik oak die klient 
"bevoordeel". In Bee/d van 9 September 1987 is op bladsy 3 berig van 'n konstabel 
wat R 10 wou trek, waarna die OTM R41 000 letterlik uitgespoeg het. Vol gens die 
Standard Bank is die fout deur weerlig veroorsaak. 
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fondsoordragte te bewerkstellig en in die algemeen deur spoedige aksie aan 

die kant van die bank. Daarom het UNCITRAL 89 ook aanbeveel dat 'n 

algemene uitsluiting van banke se aanspreeklikheid nie geregverdig is nie, 

tensy daar nie van die bank verwag kon word om die fout te verhoed of die 

gevolge daarvan te verminder nie. 

Die Deense "Act on Payment Cards" stel die kaartuitreiker teenoor die 

kaarthouer aanspreeklik vir skade wat gely is as gevolg van " ... erroneous 

registration, bookkeeping errors, technical breakdowns, or other similar 

circumstances even though the error is a fortuitous event ... ". 90 

Skadevergoeding kan verminder word as die kaarthouer met opset of met 

growwe nalatigheid tot die wanfunksionering bygedra het. Die bewyslas dat 

die skade nie gely is as gevolg van bogenoemde omstandighede nie, le by die 

kaartuitreiker. 91 

lngevolge die Australiese gedragskode is die kaartuitreiker teenoor die 

kaarthouer aanspreeklik vir skade veroorsaak deur onklaarraking van die 

stelsel wat tot gevolg gehad het dat 'n transaksie nie voltooi kon word in 

ooreenstemming met die kaarthouer se opdragte nie. 92 Klousules wat die 

kaarthouer se reg op gevolgskade ontse, word verbied. lndien die kaarthouer 

bewus was, of behoort te wees, dat die stelsel foutief werk, sal die 

kaartuitreiker se aanspreeklikheid beperk word tot die regstel van enige foute 

in die kaarthouer se rekening en die teruggawe van enige fooie of rente wat 

as gevolg daarvan gehef is. 93 

Die Nieu-Seelandse gedragskode bepaal dat die kaartuitreiker aanspreeklik is 

vir wanfunksionering tensy die fout opsigtelik was of by wyse van 'n 

boodskap of kennisgewing vertoon is. 94 

89 Electronic Funds Transfers A/CN.9/SER.B/1 127. 

90 Art 22 (1) 

91 Art 22(4). 

92 Par 6. 1. 

93 Par 6.2. 

94 Par 16.1 (ii). 
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Vol gens die EFTA 95 is finansiele instellings teenoor die verbruiker aanspreeklik 

vir skade wat in spesifieke gevalle gely is weens die finansiele instelling se 

versuim om 'n elektroniese fondsoordrag vir die korrekte bedrag of op 'n 

tydige wyse te maak. Die finansiele instelling is aanspreeklik vir alle skade 

"proximately caused". 96 Su Ike ska de sal dus ook gevolgskade insluit, en nie 

slegs 'n terugbetaling wees van die bedrag wat oorgedra moes gewees het 

nie. Die finansiele instelling is nie aanspreeklik nie as daar bewys kan word 

dat die skade veroorsaak is deur gebeure buite sy beheer ("an act of God") 

mits die finansiele instelling redelike sorg aan die dag gele het. 97 lndien die 

klient bewus was van die wanfunksionering toe hy die oordrag probeer maak 

het, sal die finansiele instelling ook nie aanspreeklik gehou word nie. 

Skadevergoeding word egter beperk tot "actual damages proved" 98 indien die 

skade veroorsaak is deur 'n "bona fide error, notwithstanding the 

maintenance of procedures reasonably adapted to avoid any such error" .99 Dit 

is duidelik dat laasgenoemde beperking nalatige foute uitsluit. Die finansiele 

instelling word dus aanspreeklik gehou selfs al was hy nie nalatig nie. Daar 

is verder geen aanduiding hoe daar bepaal moet word of sodanige prosedures 

wel gevolg was nie. Die beperking kan dus nie die finansiele instellings tot 

hulp wees indien daar vasgestel wil word watter foute wel kwalifiseer vir die 

95 Art 910. Kyk Baker & Brandel par 16.03(3)(a); Felsenfeld Legal Aspects 68 - 69. 

96 EFTA art 910(a). 

97 EFTA art 910(b). 

98 Dit is nie heeltemal duidelik wat die onderskeid tussen skade "proximately caused" 
en "actual damages" is nie. Vermoedelik is "actual damages" minder as skade 
"proximately caused". Laasgenoemde skade sal gevolgskade insluit, terwyl "actual 
damages" slegs op direkte skade dui. Kyk Baker & Brandel par 16.03(3)(3)(a) vn79. 
Geva Electronic Funds Transfers par 6.07(3)(b) en Felsenfeld Legal Aspects 68 - 69 
dui aan dat hierdie onderskeid uit die "Uniform Commercial Code" geneem is, soos 
die wetgewing voor 1990 daaruit gesien het. Geva (op 6-190) doen ook aan die hand 
dat ska de "proximately caused" ingevolge art 91 O(a) gevolgskade sal insluit, 
"including injury to credit or business reputation, and perhaps emotional distress and 
mental suffering". Daarenteen sal "actual damages proved" ingevolge art 91 O(c) 
gelykwaardig wees aan "incidental expenses and interest losses resulting from the 
failure to execute a payment order". 

99 EFTA art 91 O(c). Schneider Elektronischen Zahlungsverkehrs 86 meen dat die 
finansiele instelling aanspreeklik is vir "actual damages" indien die finansiele instelling 
"leicht fahrlassig" opgetree het. Dit is egter duidelik dat die finansiele instelling vir 
sulke skade aanspreeklik sal wees selfs al was hy nie nalatig nie. 
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beperkte aanspreeklikheid van artikel 91 O(c) nie. 100 

Die Jack Report101 het aanbeveel dat 'n statutere reeling getref moet word 

wat van toepassing sal wees op enige elektroniese fondsoordragstelsel, in 

terme waarvan die bank normaalweg aanspreeklik sal wees teenoor die klient 

" ... for any direct, or clearly consequential, loss due to the failure of EFT equipment 
to complete a transaction, notwithstanding the terms of any contract to the contrary." 

Vergoeding mag verminder word as die foutiewe werking veroorsaak is deur 

oorsake buite die bank se beheer, of as opset of growwe nalatigheid aan die 

kant van die klient bygedra het tot die foutiewe werking. lndien die klient, in 

die geval van 'n klient-geaktiveerde stelsel, daarvan bewus mo es gewees het 

dat die toerusting nie beskikbaar is vir gebruik nie of dat daar 'n foutiewe 

werking is, behoort die bank se aanspreeklikheid beperk te wees tot die 

regstel van enige fout op die klient se rekening, en die terugbetaling van 

enige kostes of fooie wat aan horn opgele is as gevolg daarvan. Die 

verpligting rus op die bank om die moontlike aanspreeklikheid van derde 

partye aan te spreek. 

In antwoord op hierdie aanbeveling het die regering in sy witskrif saamgestem 

dat banke nie toegelaat behoort te word om hulle aanspreeklikheid by wyse 

van kontrak uit te sluit nie. 102 Die regering het verder aangekondig dat 

wetgewing in die vooruitsig gestel word wat kliente in staat sal stel om 

skadevergoeding vir "foreseeable losses (and specifically contemplated 

losses) due to the failure of customer-activated EFT equipment", te eis. 

lntussen bepaal die Eng else gedragskode, "Good Banking", dat die 

kaartuitreiker aanspreeklik is vir alle skade indien foute in die masjien of ander 

stelsels wat gebruik is voorgekom het, en wat veroorsaak het dat die kliente 

100 Kyk Hewes & Preston 281, 286. Die skrywers beveel aan dat die frase 
" ... notwithstanding the maintenance of procedures reasonably adapted to avoid any 
such error ... " geskrap moet word sodat die finansiele instelling se aanspreeklikheid 
vir nalatigheid beperk word tot "actual damages proved". 

101 91. 

102 Banking Services: Law and Practice 20. 
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direkte skade gely het, tensy die tout opsigtelik was of by wyse van 'n 

kennisgewing onder die klient se aandag gebring is. 103 

10.2.1 Evaluasie 

Die aanbeveling van die Jack Report stem grootliks ooreen met die 

aanbevelings van die Australiese gedragskode. Finansiele instellings behoort 

nie toegelaat te word om hulle aanspreeklikheid vir wanfunksionering van die 

stelsel geheel en al uit te sluit nie. 

Daar is twee elemente van enige elektroniese tondsoordragstelsel wat binne 

die beheer van 'n finansiele instelling val, naamlik sy personeel en sy 

rekenaartoerusting. 104 lndien die wanfunksionering van die stelsel die gevolg 

is van nalatige optrede of versuim aan die kant van sy personeel, behoort die 

finansiele instelling daarvoor aanspreeklikheid te aanvaar. 105 

Aangesien daar aanvaar kan word dat die bank as lashebber 'n 

sorgsaamheidsplig teenoor sy klient het, sal hierdie sorgsaamheidsplig ook 

inhou dat sy rekenaartoerusting behoorlik nagesien en in stand gehou moet 

word om wanfunksionering te voorkom. 106 

Daar word in ooreenstemming daarmee ook aanbeveel dat 'n statutere reeling 

wat die finansiele instelling aanspreeklik sal stel vir voorsienbare skade as die 

elektroniese tondsoordragstelsel wanfunksioneer nadat 'n transaksie reeds 

deur die klient ge"inisieer is, redelik is. lndien die kaarthouer daarvan bewus 

was dat die elektroniese tondsoordragstelsel buite werking is of 

wanfunksioneer, behoort die bank nie aanspreeklik gehou te word nie vir die 

skade wat gely is nie, maar slegs om die tout op die kaarthouer se rekening 

reg te stel. 107 lndien die kaarthouer deur sy eie nalatige of opsetlike gedrag 

103 Dit blyk dus dat die kaartuitreiker se aanspreeklikheid vir gevolgskade hiermee 
uitgesluit is. Kyk oak Paget 319 - 320. 

104 Reed Electronic Finance Law 20. 

105 Kyk Arora Contractual and Tortious Liability 305; Paget 319. 

106 Reed Electronic Finance Law 20 - 21 . K yk oak Schneider Elektronischen 
Zahlungsverkehrs 84. 

107 Kyk oak Schneider Elektronischen Zahlungsverkehrs 84. 



235 

bygedra het tot die foutiewe werking van die stelsel behoort die vergoeding 

betaalbaar deur die kaartuitreiker verminder te word. 

10.3 BANKSTATE 

Daar is huidiglik geen gemeenregtelike plig op die klient om sy bankstate na 

te gaan nie. 108 Die vraag moet egter gevra word of die risiko's verbonde aan 

elektroniese fondsoordragte nie ju is vereis dat so 'n plig op die klient geplaas 

moet word nie. 109 

lngevolge die Australiese gedragskode is finansiele instellings verplig om 

minstens elke ses maande 'n bankstaat aan die kaarthouer te stuur. 

Kaarthouers het egter die keuse om aansoek te doen om meer gereeld 

bankstate te ontvang. 110 Die bankstaat moet die volgende inligting ten 

aansien van elke elektroniese fondsoordragtransaksie bevat: die bedrag van 

die transaksie; die datum waarop die bedrag gekrediteer of gedebiteer is; die 

tipe transaksie; die kwitansienommer of enige ander metode wat die 

kaarthouer in staat sal stel om die rekeninginskrywing met 'n transaksierekord 

te rekonsilieer. Die bankstaat moet ook alle kostes ten aansien van die 

gebruik van die kaart en PIN reflekteer en die adres en telefoonnommer bevat 

vir navrae in verband met die rekening of om enige foute te rapporteer. 111 

Finansiele instellings moet kaarthouers aanmoedig om hulle bankstate na te 

gaan en om enige foute of moontlike ongemagtigde transaksies so gou as 

moontlik te rapporteer. Sodanige aanmoediging moet in die bankstaat vervat 

wees. Finansiele instellings mag egter nie kaarthouers hulle reg om te eis 

108 KykStandard Bank of SA Ltd v Kaplan 1922 CPD 214 220-221; Universal Stores Ltd 
v OK Bazaars (1929) Ltd 1973 (4) SA 747 (A) 762; Big Dutchman (South Africa) 
(Pty) ltd v Barclays National Bank ltd 1979 (3) SA 267 (W) 283; Holzman v Standard 
Bank of SA Ltd 1985 ( 1) SA 360 (W) 363; Pretorius Banker-Customer Relationship 
344 ev; Pretorius Proposals 271 ev. Kyk ook Tai Hing Cotton Mill ltd v Liu Chongh 
HingBankltd[1984] 1 Lloyd's Rep 555; [1986] AC 80; [1985] 2 All ER 947 (PC); 
Canadian Pacific Hotels ltd v Bank of Montreal ( 1988) 40 DLR (4d) 385 (Supreme 
Court of Canada); Ogilvie Banker and Customer Revisited 7 ev; Ellinger Reflections 
130 ev; Ogilvie Bank Accounts 220 ev; Malan par 208. 

109 Kyk Chant The Automated Teller Machine 107; UNCITRAL Legal Guide on Electronic 
Funds Transfers A/CN.9/SER.B/1 57. 

110 Par 4.2. 

111 Par 4.3. 
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beperk of ontse nie en mag ook geen tydsbeperking op die kaarthouer plaas 

om foute of ongemagtigde transaksies te rapporteer nie. 112 

In die tweede Europese aanbeveling rakende betalingstelsels bepaal artikel 

4. 1 (b) ook dat die kaarthouer die kaartuitreiker so gou as moontlik ("without 

undue delay") van enige ongemagtigde transaksies waarvan hy bewus 

geword het, of van enige fout of onreelmatigheid in sy rekening, in kennis 

moet stel. 113 Die aanbeveling maak dit egter nie duidelik hoe "undue delay" 

bepaal sal word nie. Dit sal vir die kaartuitreiker dus baie moeilik wees om te 

bewys of die kaarthouer inderdaad hierdie plig nagekom het. 

Daar kan geargumenteer word dat aangesien die klient as lasgewer, ook 

sorgvuldigheidspligte teenoor sy lashebber, die bank, het, s6 'n plig een van 

hierdie sorgvuldigheidspligte behoort te wees. 114 S6 'n sorgvuldigheidsplig 

word reeds by wyse van kontrak op die klient geplaas. Uit die kontraktuele 

bepaling in Volkskas se gebruikvoorwaardes kan byvoorbeeld afgelei word dat 

daar so 'n verpligting op die klient gele word: " ... lndien die kaarthouer nie 

binne 60 dae na die datum wat op die rekening staat as die betalingsdatum 

aangedui word sy aanspreeklikheid ten opsigte van 'n debiet op daardie 

rekening skriftelik teenoor Volkskas ontken nie, sal die kaarthouer geag word 

sy aanspreeklikheid vir sodanige debiet teenoor Volkskas te erken het." Die 

gevolg van hierdie voorwaarde is dat indien die klient versuim om die 

rekening binne die voorgekrewe tydperk te betwis, dit as 'n erkenning van die 

korrektheid van die staat beskou sal word. 'n Erkenning dien egter net as 

prima facie-bewys en die klient sou steeds kon aantoon dat die bankstaat 

inderdaad verkeerd is. 'n Soortgelyke bepaling kom voor in die 

gebruiksvoorwaardes vir die Standard Bank Mastercard-kaart: "Die KH 

[kaarthouer] moet skriftelik navraag doen by die Bank oor die korrektheid van 

sy Kaartrekeningstaat binne 60 dae van die datum van sodanige staat, 

andersins sal die KH geen eis ten opsigte daarvan he nie." Hierdie voorwaarde 

het egter tot gevolg dat indien die klient nie die korrektheid van die staat 

binne die voorgeskrewe tydperk betwis nie, die bankstaat onweerlegbaar as 

korrek geag sal word. Die klient verloor gevolglik sy reg om na verloop van 

112 Par 4.4. Kyk oak Harland 264. 

113 Thunis The Second European Recommendation 104 - 105. 

114 Kyk hfst 2. Vgl Pretorius Proposals 286 ev. 
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die bepaalde tydperk die korrektheid van die staat te betwis. 

Daar kan geen beswaar ingebring word teen sulke kontraktuele bedinge 

nie. 115 As voorbehoud moet egter daarop gewys word dat so 'n kontraktuele 

verpligting van nul en gener waarde is as die bankstaat nie genoegsame 

inligting bevat sodat die klient 'n behoorlike rekonsiliasie kan doen nie. Artikel 

906(c) van die EFTA vereis byvoorbeeld dat bankstate wat aan kliente 

gestuur word, onder andere die volgende inligting moet bevat: 116 

(i) Die bedrag van die oordrag 

(ii) Die datum waarop die oordrag op die klient se rekening gekrediteer 

of gedebiteer is. 

(iii) Die soort oordrag en die soort rekening waarvan of waarheen die 

fondse oorgedrag is. 

(iv) ldentifikasie van die terminaal waar die elektroniese fondsoordrag 

plaasgevind het. 117 

(v) Die naam van die party na of van wie fondse oorgedra word. 

(vi) Die adres en telefoonnommer wat kliente moet gebruik om navrae 

te doen of foute te rapporteer. 

Daar word dus aan die hand gedoen dat indien banke sulke klousules in hulle 

ooreenkomste met die kliente opneem, hulle ook bankstate met voldoende 

besonderhede daarop sal verskaf, ten einde die klient in staat te stel om 

hierdie plig na behore na te kom. 'n Tydsbeperking waarbinne die klient 

hierdie plig moet nakom, het die verdere voordeel dat kliente daarmee 

aangemoedig word om hulle bankstate gereeld na te gaan en om sodoende 

gouer ongemagtigde transaksies op te spoor. In die lig van die uitspraak in Ex 

parte Minister of Justice: In re Nedbank Ltd v Abstein Distributors {Pty) Ltd 

and others and Donelly v Barclays National Bank L td118 waar bes I is is dat 

bedinge in ooreenkomste ingevolge waarvan 'n sertifikaat van die bank as 

afdoende bewys van die verskuldigde bedrag is, contra bonos mores en 

115 Kyk Andrew Customer Care 107. 

116 Felsenfeld Legal Aspects 4 7 ev; Baker & Brandel par 14.02(2)(b)(iii). 

117 In die geval van deposito's van kontant, tjeks en ander instrumente word hierdie nie 
vereis nie. Kyk Felsenfeld Legal Aspects 48. 

118 1995 (3) SA 1 (A). 
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daarom onafdwingbaar is, 119 moet gewaarsku word dat enige ooreenkoms 

ingevolge waarvan die klient verplig is om die korrektheid van die staat binne 

'n sekere tydperk te betwis, by onstentenis waarvan die staat onweerlegbaar 

as korrek geag sal word, moontlik ook deur die howe as contra bonos mores 

beskou sal word. Daar word derhalwe aanbeveel dat sodanige klousules so 

geformuleer word dat indien die klient versuim om binne 'n bepaalde tyd die 

bankstaat betwis, dit as 'n prima facie erkenning van die korrektheid van die 

staat beskou moet word, sodat die klient steeds sou kon aantoon dat die 

staat verkeerd is. 

119 Kyk vir. 'n volledige bespreking van hierdie kwessie 13.5 infra. 
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HOOFSTUK 11 

SEKURITEITSPROSEDURES 

11. 1 INLEIDING 

Rekenaarmisdaad is 'n werklikheid wat nie deur enige finansiele instelling 

ge'ignoreer kan word nie. 1 Geld kan nou in 'n kwessie van sekondes gesteel 

word, sonder dat 'n enkele spoor daarvan nagelaat word. 2 Die bedrae geld 

betrokke is gewoonlik baie groot, 3 en as gevolg van die komplekse en 

gesofistikeerde tegnologie van rekenaars, is die misdaad op sigself en 

gevolglik ook die misdadiger, feitlik onnaspeurbaar. 4 Dit is dus wesenlik 

belangrik dat 'n finansiele instelling wat elektroniese fondsoordrag aanbied, 

sy stelsels so veilig moontlik sal hou. 5 Die banke behoort dus te aanvaar dat 

hulle 'n verpligting teenoor hul kliente het om die beste sekuriteit moontlik te 

verskaf en in stand te hou. 6 Hierdie plig vind sy grondslag in die inbegrepe 

sorgvuldigheidsplig wat sy ontstaan het in die lasgewingsooreenkoms tussen 

bank en klient. 7 'n Effektiewe sekuriteitstelsel is die beste manier om skade 

wat gely word as gevolg van bedrog en selfs foute, te beperk. Vergelyk 

byvoorbeeld wat Nycum in haar artikel getiteld "Security for Electronic Funds 

1 Vgl byvoorbeeld berigte in die Computer Mail 25 Julie 1986 27 ev, en Finansies & 
Tegniek 1 April 1988 12 ev.; Carstens & Trichardt 122 -124; Kirkman Systems 209 
ev; Colton Computer Crime 3 ev; OECD Computer-Related Crime 23 ev; Graziano & 
Baharoglu 452; Parker & Lindup Security Requirements 70 ev. 

2 Zajac 13. 

3 Cairns 52. 

4 Carstens & Trichardt 124. 

5 Bequai EFT systems 25 ev; Kirkman Systems 21 O; High Computers 4 ev; Tyree Legal 
Issues 1202 - 1203; Cairns 4 7 ev. 

6 Vgl ook Cairns 47. Daar kan ook geargumenteer word dat die grondslag van s6 'n plig 
die lasgewingsverhouding tussen die bank en sy klient is. Aangesien die lashebber (die 
bank) sy pligte met sorg moet uitvoer, sal 'n effektiewe sekuriteitstelsel nakoming van 
hierdie plig verseker. 

7 Kyk hfst 2. 
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Transfer System" 8 se: 

"EFT may be concurrently one of banking's greatest boons and greatest threats. 
Certainly if security is not handled prudently, the potential for money losses is vast, 
and the impact on an economy can be projected as far as an informed imagination 
dares to speculate. 

The critical difference between the successful use of EFTS and a debacle is excellent 
security. The financial community, including its advisors, regulators, and customers, 
must demand the most effective security technically and humanly available for its 
essential functions. A thorough security plan should make adequate security possible 
at an affordable price. But the cost of ignoring security or providing poor security may 
be more than anyone can pay." 

Daarom het die Jack Report9 ook aanbeveel dat elektroniese 

fondsoordragstelsels sekere minimum standaarde van sekuriteit in hulle 

magtigingsprosedures moet implementeer om sodoende aan die kliente 'n 

aanvaarbare mate van beskerming teen ongemagtigde opdragte te bied. Ter 

bevordering daarvan behoort die banke as 'n volgehoue verbintenis te 

aanvaar dat hulle stelsels opgegradeer moet word, met die inwerkingstelling 

van byvoorbeeld handtekeningerkenning of die een of ander persoonlike 

eienskap, as magtigingsprosedure. Die praktiese gevolg hiervan behoort te 

wees dat dit die banke sal aanspoor om steeds nuwe en veiliger tegnologie 

te ontwikkel. 10 

In ooreenstemming hiermee word aanbeveel dat die maatreels en pligte wat 

hieronder bespreek word, deur beide die bank en hulle kliente aanvaar sal 

word ten einde effektiewe sekuriteitsprosedures daar te stel. Daar kan 

geargumenteer word dat, ter wille van die veiligheid en sekuriteit van die 

stelsel, die pligte soos hieronder uiteengesit die bank as lashebber en die 

klient as lasgewer, toekom. Beide die bank en die klient het 

sorgvuldigheidspligte in hulle onderskeie hoedanighede as lashebber en 

lasgewer. Die veiligheid en sekuriteit van die stelsel bied dwingende 

beleidsoorwegings as grondslag vir die uitbreiding van die bank en die klient 

se sorgvuldigheidpligte. Hierdie pligte is dus voorbeelde van sulke 

8 (1976) 37 University of Pittsburgh Law Review 709 724. 

9 85. 

10 Kyk in die algemeen Bigelow Computer Security 10. Kyk ook die berig "New measu
res to foil the machine thieves" in Business Times (Sunday Times) 23 April 1989 7. 
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sorgvuldigheidspligte. 11 

11.2 SEKURITEIT TEN OPSIGTE VAN DIE KAART EN PIN 

11.2.1 lnleiding 

Seide die banke en die klient behoort verpligtinge wat die sekuriteit van die 

kaart en die PIN betref, te aanvaar. Banke se verpligtinge sal le by die metode 

waarmee die kaart en die PIN oorspronklik aan die klient verskaf word; die 

klient se plig sal le by die beskerming daarvan daarna. 12 

lndien die bank die kaart en/of PIN per pas aan die klient beskikbaar stel, 

ontstaan die vraag natuurlik in die eerste plek wie die risiko van 

onderskepping dra. In die geval van tjeks is die posisie dat indien die 

skuldeiser betaling per tjek oar die pas gemagtig het, hy die skade dra van 

enige onderskepping en wanaanwending of vertraging in die aflewering van 

die tjek nadat dit gepos is. Andersins dra die skuldenaar die risiko. 13 Na 

analogie daarvan kan geargumenteer word dat indien die kaart nie die klient 

bereik nadat die kaart gepos is nie, het eiendomsreg nag nie op die klient 

oorgegaan nie, en moet die bank die risiko dra dat die kaart gesteel en 

wanaangewend kan word. lndien die kaart egter met toestemming van die 

klient gepos word, behoort die klient die risiko van wanaanwending of 

misbruik van 'n gesteelde kaart te dra. 

Die ooreenkoms dat die kaart en/of PIN aan die klient gepos kan word, kan 

uitdruklik of stilswyend aangegaan word. Die vraag of daar 'n stilswyende 

ooreenkoms bestaan dat die kaart en/of PIN gepos kan word, sal volgens die 

11 Kyk hfst 2. 

12 Jack Report 85. Vgl ook Colton Computer Crime 41 - 43; Weber Controls 123 ev. 

13 Goldfields Confectionery and Bakery (Pty) ltd v Norman Adam (Pty) ltd 1950 (2) SA 
763 (T); SA Railways and Harbours v Outfitters (Pty) ltd 1952 (4) SA 488 (N); 
Dadoo & Sons ltd v Administrator Transvaal 1954 (2) SA 442 (T); National Housing 
Commission v Cape of Good Hope Savings Bank Society 1963 (1) SA 230 (K); 
Standard Bank of SA Ltd v Minister of Bantu Education 1966 (1) SA 229 (N); HK 
Outfitters (Pty) ltd v Legal and General Assurance Society ltd 1975 (1) SA 55 (T); 
Greenfield Engineering Works (Pty) ltd v NKR Construction (Pty) ltd 1978 (4) SA 901 
(N); Barclays National Bank ltd v Wall 1983 (1) SA 149 (A); Visser v Vorster 1986 
(2) SA 598 (NK); Mannesmann Demag (Pty) ltd v Romatex (Pty) ltd 1988 (4) SA 
383 (D). Kyk oak Malan par 199. 
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gewone beginsels ingevolge waarvan vasgestel word of 'n stilswyende 

beding in 'n kontrak ingelees moet word, beantwoord moet word. 14 

Die beginsels soos hierbo uiteengesit word ook op die een of ander wyse in 

die onderskeie gedragskodes gereflekteer. lngevolge die Australiese 

gedragskode is die kaarthouer nie aanspreeklik vir skade wat ontstaan het 

voordat hy sy kaart en/of PIN ontvang het nie. lndien daar 'n dispuut sou 

ontstaan oor die ontvangs van die kaart en/of PIN waar die kaart en/of PIN 

per pos gestuur is, bepaal paragraaf 5.4 dat die bewysregtelike 

aangeleenthede s6 gereel word: 

"In any dispute about receipt of the card or PIN it is to be presumed that the item was 
not received by the cardholder, unless the card-issuer can prove otherwise. The 
card-issuer can establish that the cardholder did receive the card and PIN by obtaining 
an acknowledgment of receipt of the card and PIN from the cardholder whenener a 
new card and associated PIN are issued. If the card and/or PIN was sent to the 
cardholder by mail, the card-issuer is not to rely on proof of delivery to the 
cardholder's correct address as proof that the card was received by that person. Nor 
will the card-issuer have any term in the Terms and Conditions of Use which deems 
a card or PIN sent to the card holder at that person's correct address to have been 
received by the cardholder within a certain time after posting." 

Paragraaf 12.3 van die Nieu-Seelandse gedragskode bevat 'n gelyksoortige 

bepaling. Daarvolgens sal kaarthouers nie aanspreeklik wees vir skade wat 

ontstaan voordat hulle hul kaarte en PINs ontvang het nie. In enige dispuut 

oor die ontvangs van 'n kaart en/of PIN wat oor die pos gestuur is, sal die 

kaartuitreiker nie op bewys van lewering by die kaarthouer se korrekte adres 

kan steun as bewys dat die kaart en/of PIN wel deur daardie persoon ontvang 

is nie. Die kaartuitreiker sal ook nie kan aanvaar dat 'n kaart of PIN wat na 

'n kaarthouer se huidige ad res gestuur is, wel deur die kaarthouer ontvang 

is, na verloop van 'n sekere tyd nadat dit gepos is nie. 

14 Kyk hfst 10 supra en vgl HK Outfitters (Pty) Ltd v Legal & General Assurance Society 
1975 ( 1) SA 55 (T) 62 - 63; Greenfield Engineering Works (Pty) Ltd v NKR 
Construction (Pty) Ltd 1978 (4) SA 901 (N) 909; Big Dutchman (South Africa) (Pty) 
Ltd v Barclays National Bank Ltd 1979 (3) SA 267 (W) 281. Daar word aan die hand 
gedoen dat die blote wete dat banke kaarte soms pos nie genoeg sal wees om so 'n 
ooreenkoms af te lei nie. Gevolglik sal alle wesenlike faktore in ag geneem moet word. 
lndien die bank byvoorbeeld vantevore en sonder dat die klient beswaar aangeteken 
het, 'n kaart aan horn gepos het, kan daaruit afgelei word dat die klient ingestem het 
dat 'n volgende kaart ook aan horn gepos kan word. 
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In terme van die EFT A sal 'n verbruiker ook nie deur die finansiele instelling 

aanspreeklik gehou kan word voordat hy sy kaart en PIN ontvang het nie. 15 

Die bewyslas met betrekking tot die ontvangs daarvan le by die finansiele 

instelling. 

Paragraaf 18. 1 (a) van die Engelse gedragskode, "Good Banking", be pa al dat 

wanneer die kaart nie deur die klient ontvang is nie, die kaartuitreiker vir alle 

skade wat as gevolg van die misbruik van die kaart gely is, aanspreeklik is. 

Die kaartuitreiker dra verder ook die bewyslas om te bewys dat die kaart wel 

deur die klient ontvang is. 16 

Alhoewel die posisie ingevolge die positiewe reg taamlik duidelik is, word 

nietemin aanbeveel dat wetgewing ook in hierdie verband aanvaar moet 

word. Wetgewing sal verhoed dat ooreenkomste gesluit word waarin bedinge 

vervat is ingevolge waarvan die klient byvoorbeeld die risiko van misbruik van 

die kaart en/of PIN dra sodra die aansoekvorm by die bank onderteken is en 

nog voordat die kaart en PIN ontvang is. 17 Daarvolgens behoort kaartuitreikers 

die risiko van skade te dra voordat kaarthouers hulle PINs of kaarte ontvang. 

Die bewyslas met betrekking tot ontvangs van die kaart/PIN moet by die 

kaartuitreiker le. Die kaartuitreiker behoort ook nie op die feit dat die 

kaart/PIN na die korrekte adres gestuur is te steun as bewys dat die kaart/PIN 

ontvang is nie. Kaartuitreikers mag ook nie aanvaar dat wanneer die kaart/PIN 

na die korrekte ad res gestuur is, dit na verloop van 'n bepaalde tydperk wet 

deur die kaarthouer aanvaar en ontvang is nie. 

11.2.2 Die pligte van die bank 

lndien daar wet 'n uitdruklike of stilswyende ooreenkoms bestaan dat die 

bank die kaart en/of PIN kan pos, behoort 'n bank nie die betalingskaart so 

aan die klient beskikbaar te stet dat dit byvoorbeeld maklik in die pos 

onderskep kan word nie. As die kaart en PIN per pos gestuur word, kan die 

15 Reg E art 205.6(a); EFTA art 903(1) en 909(b). Kyk ook Baker & Brandel par 
13.02(4)(e). 

16 Par 18.5. 

17 Kyk Mitchell Electronic Banking 19 - 20. 
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kaart en/of PIN in die pos, onderweg na die klient, gesteel word. 18 Dit sal dus 

natuurlik veiliger wees as die klient sy kaart en PIN persoonlik by die bank 

kom afhaal. lndien kaarte wel gepos word, behoort dit so gedoen te word dat 

die inhoud van die koevert nie vir potensiele diewe duidelik sal wees nie en 

ook op so 'n wyse dat lewering aan die regte persoon verseker sal wees. 19 

Kaarte en PINs behoort ook afsonderlik gestuur te word. 20 

Die Jack Report21 beveel daarom ook aan dat banke alle redelike sorg aan die 

dag moet le wanneer kaarte en PINs aan kliente gestuur word. Verder word 

aanbeveel dat die klient ontvangs van die kaart en PIN moet erken en dat dit 

aan die bank oorgedra moet word voordat die diens aan die klient beskikbaar 

sal word. 

Kaarte behoort net op skriftelike versoek uitgereik te word. 22 Banke stuur 

soms ter wille van kompetisie en vir bemarkingsdoeleindes ongevraagde 

kaarte en PINs aan kliente en stel hulself daarmee aan onnodige risiko's 

bloot. 23 lndien 'n kaart ongevraag na 'n klient gestuur word, sal die risiko van 

skade natuurlik by die bank le omdat die klient geen kontraktuele ooreenkoms 

met die bank vir die gebruik van die kaart gesluit het nie. Die kaarthouer wat 

nie 'n PIN aangevra het nie, is ook nie verplig om die PIN te aanvaar nie, en 

kan die PIN ignoreer of vernietig. In gevalle waar ongevraagde kaarte en/of 

PINs aan kliente gestuur word, sal die kaartuitreikers alle risiko ten opsigte 

van die misbruik van die kaart en PIN dra. 

Die vraag is of die ongevraagde en dus ook ongemagtigde uitreiking van 

elektroniese betalingskaarte en/of PINs deur finansiele instellings en ander 

18 Clarke Security Issues 19; Gutwirth & Joris 290. Dit is oak moontlik dat die PIN deur 
die koevert afgelees kan word. 

19 Winters 27 -29. 

20 Poullet & Vandenberghe 99; Chant The Automated Teller Machine 105. In die Engelse 
gedragskode "Good Banking" is daar oak in par 16.1 aanbeveel dat kaartuitreikers 
PINs apart van die kaart moet uitreik en dat die PIN slegs aan die klient bekend 
gemaak sal word. 

21 86. 

22 Winters 26; Schutte & Stuurman 51; Poullet & Vandenberghe 99. 

23 Jack Report 85. 



245 

kaartuitreikers verbied behoort te word. In Engeland, in terme van artikel 51 

van die "Consumer Credit Act" (1974), word die uitreik van 'n "credit token" 

verbied, tensy die klient daarvoor gevra het. Die ongemagtigde uitreiking van 

debietkaarte en PINs is nie hiermee uitdruklik verbied nie. 24 Die "UK Banking 

Ombudsman Council" (1986) het gerapporteer dat verskeie klagtes van 

kliente hieroor ontvang is. 25 Die kliente het meer spesifiek gekla oor die 

ongemagtigde uitreiking van PINs. Die Jack Report26 het daarom aanbeveel 

dat 'n wetgewende maatreel aangeneem moet word om die ongevraagde 

uitreiking van alle kaarte in Engeland te verbied. In sy witskrif het die regering 

in antwoord op die aanbeveling, aangekondig dat hy van voorneme is om 

sulke wetgewing inderdaad in te stel. 27 lntussen het die banke in hulle 

gedragskode "Good Banking" in paragraaf 15.1 die aangeleentheid s6 

hanteer: 

"Card Issuers will issue cards to customers only when they have been requested in 
writing or to replace or renew cards that have already been issued." 

Volgens die Deense "Act on Payment Cards" 28 mag betalingskaarte ook slegs 

op versoek uitgereik word. 29 In Amerika is die posisie dieselfde.30 Artikel 911 

van die EFTA bepaal dat 'n "access device" (toegangsmiddel), wat 'n kaart 

en PIN insluit, nie aan 'n klient uitgereik mag word nie tensy die klient daarom 

aansoek doen. Uitsonderings word toegelaat as aan die volgende vereistes 

voldoen word: 31 

i) Die toegangsmiddel is nog nie geldig op die oomblik van ontvangs 

24 Mitchell Electronic Banking 18. Kyk ook Ellinger & Lomnicka 496. 

25 Mitchell Electronic Banking 18. 

26 93. Kyk aanbeveling 10 (2). 

27 Banking Services: Law and Practice 20. 

28 Art 14( 1 ); Kyk ook Mitchell Electronic Banking 18 en Poullet & Vandenberghe 99; 
Thunis The Second European Recommendation 103 - 104. 

29 Art 14 (1). Kyk ook Schutte & Stuurman 52. 

30 Vgl Mitchell Electronic Banking 18. 

31 Art 911{b): Baker & Brandel 13-6. 
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nie; 

ii) Daar moet 'n volledige uiteensetting van die klient se regte en 

verpligtinge ingevolge die EFT A daarby wees; 

iii) Daar moet oak 'n verklaring wees dat die toegangsmiddel nie geldig 

is nie en aanwysings vir die geval waar die geaddresseerde nie daarvan 

gebruik wil maak nie; 

iv) Die toegangsmiddel mag slegs geaktiveer word en dus geldig wees 

op versoek van die klient en nadat die klient se identiteit nagegaan is. 

Paragraaf 12 van die Nieu-Seelandse gedragskode bepaal ook dat 

kaartuitreikers nie kaarte of PINs ongevraag moet uitreik nie. lndien kaarte en 

PINs persoonlik aan kaarthouers verskaf word, behoort die kaartuitreiker 

homself van die identiteit van die ontvanger te vergewis voordat toegelaat 

word dat die kaart gebruik word en behoort oak, waar moontlik, 'n getekende 

erkenning van ontvangs van die kaarthouer te verkry. Kaartuitreikers behoort 

oak, indien kaarte en PINs gepos word, dit afsonderlik te pos. 

Daar word derhalwe aanbeveel dat wetgewing oak hier te lande aanvaar moet 

word wat die ongevraagde uitreiking van kaarte en PINs sal verbied. Die 

wetgewing wat hierbo bespreek is, kan as voorbeeld dien. Daarvolgens 

behoort kaarte en PINs slegs op geskrewe versoek van kliente uitgereik te 

word, of om bestaande kaarte te vervang of te hernu. 

In die tweede plek behoort banke as sorgsaamheidsplig te aanvaar dat kaarte 

en PINs nie saam per pas gestuur behoort te word nie aangesien s6 'n 

praktyk op nalatigheid aan die kant van die banke mag dui. lndien kaarte en 

PINs per pas gestuur word behoort die banke dit afsonderlik en per 

geregistreerde pas te stuur om te verseker dat dit in die hande van die klient 

sal kom en nie deur 'n dief onderskep sal word nie. lndien kaarte/PINs 

persoonlik aan die klient oorhandig word, behoort banke hulle van die 

identiteit van die ontvanger te vergewis en 'n geskrewe erkenning van 

ontvangs te vereis. 

11.2.3 Pligte van die klient 

Aangesien toegang tot elektroniese fondsoordragstelsels nag nie tot op hede 
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afhanklik is van persoonsgebonde eienskappe uniek aan elke gebruiker nie, 32 

is die waaksaamheid van die gebruiker ten opsigte van die toegangsmiddels 

(die kaart en PIN) van die grootste belang vir die veiligheid van die stelsel. 33 

Die gebruiksvoorwaardes van kaarte en PINs le daarom gewoonlik 'n plig op 

die klient om sy kaart sorgvuldig te bewaar en indien die klient nie die PIN 

memoriseer nie, die apart van sy kaart te bewaar. Die klient het dus 'n 

geheimhoudingsplig ten opsigte van die PIN. 34 As 'n rekord van die PIN op 

dieselfde plek as die kaart gehou word (in 'n handsak of in die beursie) of 

selfs op die kaart self aangeteken word, bestaan die gevaar dan dat as die 

kaart gesteel word, die PIN daarmee saam bekend word. 35 As die kaart of PIN 

verloor of gesteel word, 36 moet die gebruiker dit onmiddellik by die finansiele 

instelling aanmeld. Die plig le dan by die finansiele instelling om maatreels in 

te stel om moontlike verdere skade te voorkom.37 

Die Eng else gedragskode 11 Good Banking 11 vereis ook dat kaartuitreikers hulle 

32 Vgl hfst 9 oor handtekeninge. 

33 Schutte & Stuurman 53; Poullet & Vandenberghe 100; Gutwirth & Joris 288 - 289; 
Werner Das Geldausgabeautomaten-Geschaft 151 - 153. 

34 Kyk Jack Report 86; Chant The Automated Teller Machine 106. Die 
sorgsaamheidpligte van die klient word s6 in die 11 Voorwaarden Gebruik Geld- en 
Betaalautomaten (geldopnames en betalingen) 11 (Maart 1989) wat deur die banke in 
Nederland aanvaar is, in art 3 uiteengesit: 

11 3.1 Met die bankpas en PIN-code dient zorgvuldig te warden omgegaan. De 
client is verantwoordelijk voor (het gebruik van) de bankpas en de PIN-code, 
nadat die aan hem zijn uitgegeven. De bank zal client zo goed mogelijk 
informeren omtrent te nemen voorzorgen. 
3.2 De PIN-code is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. De client is ten 
aanzien van de hem toegekende PIN-code verplicht geheimhouding te 
betrachten en mag deze code niet op de pas vermelden. lndien hij enige 
aantekening van de PIN-code maakt, zal hij dat in zodanige vorm doen dat die 
PIN-code niet eenvoudig voor derden herkenbaar is. 
3.3 lndien die client weet of vermoedt dat zijn PIN-code aan derden bekend 
is, is hij verplicht dit onverwijld aan de bank mede te delen op een door de 
bank aangegeven wijze. 11 

35 lndien die PIN op dieselfde plek as die kaart gebere word, kan dit, volgens Chant (The 
Automated Teller Machine 104, 106) geag word die ekwivalent van 'n blanko, 
getekende tjek te wees. 

36 Vgl hfst 10 oor risiko-aanspreeklikheid. 

37 Die kaart word gewoonlik op 'n sogenaamde swartlys geplaas en die rekenaars word 
ook so geprogrammeer dat die toepaslike PIN nie meer toegang tot die stelsel sal 
verleen nie. 



248 

kliente oar die volgende verantwoordelikhede ten aansien van die kaart en PIN 

moet inlig ten einde bedrog te voorkom: Kaartuitreikers moet dit benadruk dat 

kliente niemand anders moet toelaat om hulle kaarte en PINs te gebruik nie; 

dat hulle alle redelike stappe moet neem om die kaart velig te bewaar en die 

PIN geheim te hou; dat hulle nooit die PIN op die kaart moet skryf of op iets 

wat by die kaart gehou word nie; dat hulle nooit die PIN moet neerskryf 

sander om 'n redelike paging aan te wend om dit te verdoesel nie. 38 

11.3 SEKURITEIT TEN OPSIGTE VAN OTM'E 

Alhoewel sekuriteit ten opsigte van die OTM oak in gevaar gestel kan word 

deur nalatigheid aan die kant van die klient, kan selfs voldoende 

voorsorgmaatreels deur die klient nie altyd genoeg wees om ongemagtigde 

toegang te verhoed nie. 39 

Ongemagtigde toegang kan op die volgende maniere verkry word: 

(i) Kaarthouers kan op 'n bedrieglike wyse oorreed word of selfs met 

geweld gedwing word om hulle PINs bekend te maak of afstand te 

doen van hulle kaarte. 

(ii) lnligting op die kaart se magneetband kan met behulp van 'n 

tegniek genaamd "skimming" gelees word en op 'n vervalste kaart 

oorgeplaas word. In Maart 1986, is $A 1 m in ltal'le met behulp van 

sulke kaarte gesteel. 40 

(iii) Die PIN kan maklik waargeneem word deur 'n persoon wat agter 

die klient staan indien terminale vertikaal ge"installeer is. 41 Die gebruik 

38 Par 16.2. 

39 Kyk Sullivan 190 ev; Clarke Security Issues 21 - 22. 

40 Sullivan 190. 

41 Clarke Security issues 21; Chant The Automated Teller Machine 107; Tyree Legal 
Issues 1203. In 'n berig wat verskyn het in die Sunday Times Metro van 25 
Februarie 1990 p 4 is vertel van 'n vrou wat, terwyl sy geld onttrek het by die OTM 
van 'n bouvereniging, genader is deur 'n om stander om te help met die se kaart. 
Terwyl sy die persoon gehelp het, is haar eie kaart vervang met 'n ander een in die 
masjien. Haar PIN moes ook waargeneem gewees het deur iemand agter haar, want 
toe sy twee dae later weer wou geld trek, het sy agterkom dat die kaart nie haar eie 
was nie en dat haar rekening leeg getrek was. Die bouvereniging se standpunt was 
dat die verlies aan haar eie nalatigheid te wyte was. 
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van telefotolense om die sleutelbord van die OTM waar te neem, is ook 

al gerapporteer. 42 

(iv) Daar kan fisies met die OTM gepeuter word. Terminale kan 

hergeprogrammeer word, beskadig word en selfs vernietig word. 

Soos reeds hierbo aangedui, behoort banke as lashebbers en as deel van hulle 

sorgvuldigheidspligte in die verband, effektiewe sekuriteitsprosedures daar te 

stel. Die veiligheid en sekuriteit van die stelsel bied dwingende 

beleidsoorwegings as grondslag vir die uitbreiding van die bank se 

sorgvuldigheidpligte. lndien hierdie pligte nie nagekom word nie, en daar word 

bevind dat banke as gevolg daarvan deur hulle nalatige optrede bygedra het 

tot die skade wat die klient gely het, is dit goed denkbaar dat 'n hof sal 

bevind dat banke ook vir enige ongemagtigde onttrekkings aanspreeklik 

gehou moet word. 43 Banke behoort dus in die lig hiervan, OTM'e slegs op 

veilige plekke te installeer en behoort verder fotografiese toestelle te installeer 

vir waarneming en bewaking. Banke behoort 'n metode te ontwikkel om 

hierdie terminale so te ontwerp dat die waarneming van die PIN nie so maklik 

gedoen kan word nie. Daarvoor kan versperrings en horisontale sleutelborde 

gebruik word. 44 Die Jack Report45 het ook aanbeveel dat OTM'e en 

EFTPOS-terminale so ontwerp word dat dit nie vir verbygangers moontlik 

behoort te wees om PINs te lees terwyl die klient dit insleutel nie. 

11.4.1 Ongekoppelde OTM'e 

Omdat die data van 'n ongekoppelde OTM noodwendig op 'n magneetband 

gestoor moet word en heen en weer vervoer moet word na 'n sentrale 

rekenaar vir verwerking, is die data aan diefstal en vandalisme onderhewig 

gestel. 46 

42 Sullivan 190. 

43 Kyk 10.1. 7 supra en vgl Paget 317. Kyk ook Smith Liability 278 wat soos volg 
argumenteer: "As part of their general duty to exercise reasonable care and skill in 
transacting their customer's business, the banks are under a duty to maintain a 
reasonably secure system." 

44 Sullivan 191. Kyk ook Ballon, De Ly & De Rooy 68. 

45 86 - 87. 

46 Sullivan 191 - 192. 
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Die ander probleem wat by ongekoppelde OTM'e ontstaan, is dat die 

terminaal nie kan vasstel of die klient inderdaad voldoende fondse in sy 

rekening het nie, en die klient dus sy rekening kan oortrek sonder dat 

sodanige reelings met die bank getref is. In Kennison v Daire47 is die appellant 

byvoorbeeld skuldig bevind aan diefstal ("larceny"). Hy het sy rekening 

gesluit en die balans onttrek maar nie sy kaart teruggegee nie. Daarna kon hy 

steeds $200 onttrek omdat die OTM ongekoppel was. 

Alhoewel banke die ongekoppelde OTM'e kan programmeer dat slegs 'n 

beperkte bedrag geld per dag per rekening onttrek kan word, word dit nie 

altyd gedoen nie. Daar word dus aanbeveel dat banke as 'n 

sorgvuldigheidsplig dit op hulleself moet neem om net in uitsonderlike 

omstandighede gebruik te maak van ongekoppelde OTM 'e, en indien hulle nie 

anders kan nie, altyd die OTM te programmeer sodat slegs beperkte bedrae 

onttrek kan word. 

11.4.2 Gekoppelde OTM'e 

Alhoewel gekoppelde OTM'e veiliger is as ongekoppelde OTM'e, is hulle ook 

vatbaar vir belemmering. 

(i) Onderskepping in die stelsel 

Alhoewel die algoritmes wat gebruik word om PINs te enkodeer baie veilig is, 

kan gesofistikeerde sagteware aangewend word om toegangskodes tot enige 

elektroniese fondsoordragstelsel te verkry. 48 

(ii) lnterne sekuriteit 

Werknemers van finansiele instellings het uit die aard van hulle werk ook 

toegang tot die rekenaars, programme en toegangskodes. 49 Oneerlike 

werknemers kan hierdie geleenthede en kennis gebruik om so ongemagtigde 

toegang tot kliente se rekenings te verkry en fondse oor te dra vir hulle eie 

47 (1985- 1986) 64 ALR 17. 

48 Sullivan 193 - 194. 

49 Sullivan 194. 
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gewin. 50 

(iii) Stelselfoutwerking 

Ongemagtigde transaksies kan ook plaasvind as gevolg van 

stelselfoutwerking, programmeringsfoute, en omstandighede buite die beheer 

van die finansiele instelling, soos byvoorbeeld natuurrampe en oorlog. 51 

Die aanbeveling van die Jack Report52
, naamlik dat waar dit operasioneel 

moontlik is, stelsels gekoppel behoort te wees en dat enkodering in alle 

gevalle gebruik moet word om interne ondervanging van elektroniese 

versending binne die bankstelsel te verhoed, 53 word dus ook onderskryf. 

Die Nieu-Seelandse gedragskode het verder aanbeveel dat kaartuitreikers 

behoort te verseker dat hulle elektroniese fondsoordragstelsels daarvoor 

voorsiening sal maak dat alle transaksies nagegaan en opgespoor sal kan 

word in gevalle waar daar 'n fout voorgekom het, sod at dit reggestel kan 

word. 54 Paragraaf 9 van die Australiese gedragskode verplig kaartuitreikers 

om te verseker dat hulle elektroniese fondsoordragstelsels genoegsame 

rekords sal genereer sodat transaksies nagegaan kan word om enige 

moontlike foute te identifiseer en reg te stel. Daar word dus aanbeveel dat 

banke hierdie aspek ook as 'n sorgvuldigheidsplig sal beskou wat teenoor 

kaarthouers nagekom moet word om potensiele skade te verhoed. 

50 Anon EFT fraud report 2. 

51 Sullivan 195 - 196. 

52 87. 

53 Kyk ook Anon EFT fraud report 2; Tyree Legal Issues 1203; Smith Liability 278 - 279. 

54 Par 20.1 
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HOOFSTUK 12 

STRAFREGTELIKE AANSPREEKLIKHEID VIR ONGEMAGTIGDE 

ONTTREKKINGS 

12. 1 INLEIDING 

Rekenaarmisbruik met behulp van OTM 'e en ander rekenaars is ook in 

Suid-Afrika 'n werklikheid. 1 Alhoewel verskeie misbruike met die bankkaart 

en PIN's wat aan kliente uitgereik word moontlik is, is daar in Suid-Afrika 

geen wetgewing nie, en 'n merkbare gebrek aan gerapporteerde beslissings 

hieroor. Vanwee hierdie gebrek sal daar na die gemeenregtelike misdade van 

diefstal en bedrog gekyk moet word om te bepaal welke strafregtelike 

aanspreeklikheid 'n beskuldigde in die geval van 'n ongemagtigde onttrekking 

of oordrag sal opdoen. 

12.2 DIEFSTAL 

In die eerste plek kan die kaart natuurlik as 'n liggaamlike roerende saak 

gesteel word. 2 Snyman beskryf diefstal s6: 

"Diefstal is die wederregtelike, opsetlike toe-eiening van 'n roerende liggaamlike saak 
wat 

(i) aan iemand anders behoort, ongeag of die saak ten tyde van die 
toe-eieningshandeling in iemand anders of in die dader se eie besit is; of 

(ii) aan die dader self behoort maar in iemand anders se besit is, in omstandighede 
waarin die besitter 'n reg het om die saak te bes it wat regtens voorkeur geniet bo die 
dader se besitsreg; 

met dien verstande dat die opset om die saak toe te eien 'n opset om die reghebbende 

Carstens & Trichardt 129. Kyk ook Van der Merwe Diefstal van Onliggaamlike Sake 
130. Vgl in die algemeen Bequai A Survey 766 ev; Sokolik Computer Crime 353 ev; 
Davies Computer Crime 8 ev. 

2 Malan Rekenaarmisbruik 226. 
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sy saak blywend te ontneem, insluit. "3 

Die vraag ontstaan nou of die dief wat 'n ongemagtigde onttrekking of 

oordrag van geld deur middel van die gesteelde kaart en PIN (wat hy op die 

een of ander wyse ook verkry het) maak, daardie geld steel. 4 In die eerste 

plek dien daar op gelet te word dat ons howe, wat die diefstal van geld 

betref, afstand gedoen het van die gemeenregtelike beginsel dat slegs 

roerende, liggaamlike sake gesteel kan word en is daar aanvaar dat geld in die 

vorm van "krediet" ook gesteel kan word. 5 S6 verduidelik Snyman hierdie 

ontwikkeling: 

"In gevalle van diefstal van geld wat plaasgevind het in 'n proses waarby 
boekinskrywings, tjeks, wissels, kredietkaarte, elektroniese rekenaars, ensovoorts, 
betrokke is, is dit onrealisties om die diefstal te sien as diefstal van bepaalde 
liggaamlike, tasbare note of muntstukke. 'n Mens het hier eerder te doen met die 
wederregtelike toe-eiening van "krediet", "ekonomiese bates" of "'n abstrakte som 
geld". Daar moet onthou word dat met "krediet" gewoonlik niks ander bedoel word 
nie as 'n vorderingsreg teen 'n bank, want die bank is die eienaar van die geld wat in 
die bank is, terwyl die bank se klient net 'n vorderingsreg teenoor die bank het .... 
vandag staan dit vas dat geld in die vorm van "krediet" nie net gesteel kan word nie, 
maar dat sodanige diefstal gereeld deur die howe erken word. "6 

'n Verdere vraag wat ontstaan, is of daar inderdaad sprake is van diefstal in 

die geval waar 'n persoon 'n ongemagtigde onttrekking by 'n OTM uit die 

rekening van 'n ander persoon maak, aangesien die finansiele instelling wel 

die bedoeling het om eiendomsreg in die banknote wat aangevra word, af te 

3 Strafreg 483. Kyk in die algemeen oak De Wet & Swanepoel 296 ev; Milton 579 ev; 
Burchell & Milton 485 ev. 

4 Vgl Poullet & Vandenberghe 146 - 14 7 vir 'n regsvergelykende ondersoek van hierdie 
kwessie. Kyk oak Tapper 279 - 283. 

5 Vgl bv R v Milne and Erleigh 1951 (1) SA 791 (A); R v Manuel 1953 (4) SA 523 (Al; 
R v Scoulides 1956 (2) SA 388 (A); S v Gathercole 1964 ( 1) SA 21 (A); S v Kotze 
1965 ( 1) SA 118 (A); S v Verwey 1968 (4) SA 682 (A); S v Hefler 1971 (2) SA 29 
(A); S v Graham 1975 (3) SA 569 (A); S v Harper 1981 (2) SA 638 (D); S v Visagie 
1991 (1) SA 177 (A). Kyk oak Snyman Strafreg 493, 506 - 510; Milton 605 ev; 
Burchell & Milton 492, 499 - 500. De Wet & Swanepoel 324 ev kritiseer hierdie 
ontwikkeling. 

6 Op 507. Kyk oak Oelofse Enkele Regsaspekte 13 - 14; Milton 606. 
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staan aan die persoon wat die korrekte kaart en PIN by 'n OTM gebruik. 7 

Die dief word dus tegnies gesproke die eienaar van die geld. In hierdie 

verband het die Suid-Afrikaanse howe egter ook aanvaar dat dit vir die 

diefstal van geld nie nodig is dat geld wat aan 'n ander behoort, wederregtelik 

toegeeien hoef te word nie, en is eiendomsreg in spesifieke munte of note 

dus glad nie meer van belang nie. 8 In R v Solomon 9 haal die hof met 

7 Oelofse Enkele Regsaspekte 13. In Kennison v Daire [1986] 64 ALR 17 was die feite 
kortliks die volgende. 'n Klient het sy tjekrekening by sy bank gesluit, maar nie die 
kaart waarmee hy geld uit die rekening kon onttrek teruggegee nie. Wei wetende dat 
daar nie fondse tot sy krediet in die geslote rekening was nie, het hy tog met behulp 
van die kaart 'n bedrag geld uit 'n OTM onttrek. Alhoewel die OTM normaalweg 
gekoppel was, was die masjien op die tydstip toe die klient geld onttrek het, tydelik 
nie gekoppel nie en het die feit dus die klient in staat gestel om geld te onttrek. Die 
klient is aan diefstal ("larceny") in terme van artikel 131 van die "Criminal Law 
Consolidation Act" van 1935, skuldig bevind. Die klient het teen sy skuldigbevinding 
geappelleer en beweer dat die geld geneem is met die toestemming van die bank. 
Omdat die OTM ongekoppel was, het die bank die bedoeling gehad om eiendomsreg 
af te staan aan enige persoon wat geld onttrek met 'n kaart en wat die korrekte PIN 
ingesleutel het. Die hof het egter sy argument verwerp (op 18): "The machine could 
not give the bank's consent in fact and there is no principle of law that requires it to 
be treated as though it were a person with authority to decide and consent. The 
proper inference to be drawn from the facts is that the bank consented to the 
withdrawal of up to $200 by a card holder who presented his card and supplied his 
personal identification number, only if the card holder had an account which was 
current. It would be quite unreal to infer that the bank consented to the withdrawal 
by a card holder whose account had been closed." Hierdie beslissing in die 
Kennison-saak is bevestig in die uitspraak wat gelewer is in R v Evenett [1987] 2 Qd 
R 753. Die verweerder het sy kaart gebruik om fondse uit sy spaarrekening te onttrek, 
terwyl hy geweet het dat hy sy kredietlimiet oorskry en dat die OTM ongekoppel was. 
Die hof bevind by monde van hoofregter Andrew dat daar nie uit hierdie gebeure 
afgelei kan word dat die bank sy toestemming gegee het vir die onttrekking nie en dat 
die onttrekking dus ongemagtig was. (Kyk ook Hughes Mindless Computers 26; 
Hughes Data Protection 272 ev). Daar word egter nie met hierdie bevindinge 
saamgestem nie. Die indruk word geskep dat die regters kunsgrepe toegepas het, 
bloat om die aangeklaagdes aan "larceny" skuldig te bevind. Daar word dus aan die 
hand gedoen dat hierdie twee uitsprake verkeerd is, aangesien die OTM juis deur die 
bank geprogrammeer word. lngevolge hierdie program, sal die masjien geld verskaf 
indien die korrekte kaart en PIN ingevoer word en is dit daarom ook die bedoeling van 
die finansiele instelling om in sulke gevalle die geld te verskaf. Vgl die 
minderheidsuitspraak van Jacobs J in Kennison v Daire [1985] 38 SASR 404 413: 
"The machine disgorged the money in the circumstances in which it had been 
programmed and instructed by the bank to do so, and I do not see how the bank 
could be heard to say that it did not consent to part with the money." 

8 De Wet en Swanepoel 324 - 337 kritiseer hierdie ontwikkeling. Snyman Strafreg 506 
- 510 vind dit egter aanvaarbaar. Dit is volgens horn 'n broodnodige aanpassing van 
ons gemene reg by die besondere behoeftes van ons tyd (508). Hy wys daarop dat 
weens die uitbreiding van die kredietverkeer, het sekere soorte geldvorderings 'n 
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goedkeuring die woorde van AR Greenberg in Manuel v Rex aan: 

11 

It must be borne in mind that, under our modern system of banking and paying by 
cheque or kindred process, the question of ownership in specific coins no longer 
arises in cases where resort to that system is made. 11 10 

Daar kan dus wel aanvaar word dat iemand wat ongemagtig geld uit 'n OTM 

onttrek met 'n ander se kaart en PIN, diefstal pleeg, mits daar natuurlik aan 

al die vereistes vir diefstal voldoen word en die bank die rekening mag 

debiteer. 

12.3 BEDROG 

Bedrog word deur Snyman omskryf as -

11 
... die wederregtelike opsetlike maak van 'n wanvoorstelling wat werklike benadeling 

tot gevolg het, of wat potensiele nadeel vir 'n ander inhou. 11 

Die voor-die-hand-liggende vraag hier is of wanvoorstelling teenoor 'n OTM 

eiesoortige vermoensbelang verkry, wat net soos regte ten opsigte van spesifieke note 
of munte, teen inbreuk beskerm moet word (509). Vgl ook Snyman Gemeenregtelike 
Vermoensmisdade 12 - 15. Loubser Theft of Money (55) maak die gevolgtrekking: 
"Credit in a bank account is not susceptible of either ownership or possession and to 
apply these concepts, even by analogy, is misleading, because theft relating to credit 
in a bank account cannot be an infringement of either ownership or possession as in 
the case of theft of corporeal objects. Theft of money in a bank account can be 
regarded as theft by the unlawful exercise of the account holder's rights against the 
bank; or simply as theft of a sum of money, ie by disposing of a claim to a particular 
sum of money ... ". Kyk ook Loubser Theft of Money 114 ev; Milton 606 - 607; 
Burchell & Milton 500; Van der Merwe Diefstal Van Onliggaamlike Sake 135 ev. 

9 1953 (4) SA 518 (A). 

1 O 522. In R v Scoulides 1956 (2) SA 388 (A) 394 se AR Schreiner ook dat " ... the 
ownership at different points of time of the individual notes or coins is not important 
in deciding whether a theft of them has been committed". In R v Sibiya 1955 (4) SA 
247 (A) 261 se die hof: "Nowadays in cases of theft we are apt to look at the 
economic effect of the act by which a person fraudulently converts money to his own 
use rather than be hypnotized by the concrete mechanics by means of which the 
crime is committed." Vgl ook R v Milne and Er/eigh 1951 ( 1) SA 791 (A); R v Manuel 
1953 (4) SA 523 (A); S v Gathercole 1964 ( 1) SA 21 (A); S v Kotze 1965 ( 1) SA 
118 (A); S v Verwey 1968 (4) SA 682 (A); S v Graham 1975 (3) SA 569 (A); S v 
Harper 1981 (2) SA 638 (D). 

11 Strafreg 528. Kyk ook Hunt Milton 702 ev; Burchell & Milton 523 ev; De Wet en 
Swanepoel 384 ev; Botha Bedrog 382 - 383. 
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of enige ander rekenaar gemaak kan word, as daar vereis word dat die 
wanvoorstelling teenoor 'n ander persoon, gemaak moet word. 12 In Narlis v 
South African Bank of Athens 13 is daar byvoorbeeld die welbekende woorde 
van AR Holmes: "Well a computer, perhaps fortunately, is not a person. " 14 

'n Voorbeeld van 'n geval waar 'n klient die depositofunksie van die OTM 
misbruik het, word deur Carstens en Trichardt beskryf. 15 Die beskuldigde het 
'n spaarrekening by 'n bepaalde bank gehad, en oak 'n bankkaart wat deur 
die bank aan horn uitgereik was vir gebruik by OTM'e. Gedurende 'n naweek, 
na bankure, het die beskuldigde 'n "deposito" by 'n OTM gemaak deur slegs 
'n koevert in die OTM in te voer met 'n briefie binne-in met die woorde "I 
owe you R300". Die OTM het die "deposito" van R300 aanvaar en 
onmiddellik die beskuldigde se rekening met R300 gekrediteer. Daar was op 
daardie stadium feitlik geen fondse oor in die beskuldigde se rekening nie, 'n 
feit waarvan hy goed bewus was. Die beskuldigde het daarna 'n onttrekking 
van R250 gemaak. Die beskuldigde is gevolglik aan bedrog skuldig bevind. 

'n Reghebbende van 'n kaart kan oak strydig met sy ooreenkoms met die 
bank, geld onttrek of meer onttrek as waarop hy geregtig is. 16 Die vraag is of 
die kaarthouer in hierdie gevalle bedrog pleeg, waar die "bedrog" deur middel 
van 'n OTM gepleeg word. Carstens en Trichardt argumenteer dat die 
wanvoorstelling wat gemaak word, wel teenoor die bank as regspersoon 
gemaak word en nie teenoor die OTM of rekenaar nie. Die OTM/rekenaar 
moet volgens hulle beskou word as slegs 'n verbindingsnet tussen die bank 
en die klient - die bank is steeds in volle beheer van die OTM: 

"It is submitted that the ATM should be seen as nothing more than a service or 
facility provided by the banking institutions for the convenience of their clients with 
regard to the withdrawing, depositing or transferring of money, especially after 
banking hours, while at the same time the banks are utilizing the wonder of computer 
technology to their own advantage. The ATM should not be seen as a substitute for 
the bank." 17 

12 Vgl ook Tapper 283 - 286; Poullet & Vandenberghe 146 - 147. Kyk Botha Bedrog 
508; Milton 718. 

13 1976 (2) SA 573 (A). 

14 577. Vgl ook Dreyer 537. 

15 Op 129. Hierdie feite is volgens Carstens & Trichardt die werklike feite van 'n verhoor 
in die landdroshof in Pretoria in 1985 ( 129 vn43). 

16 Kyk Poullet & Vandenberghe 148 - 149 vir 'n regsvergelykende ondersoek. 

17 131. 



257 

Die wanvoorstelling word dus teenoor die bank as regspersoon gemaak en le 

daarin dat die persoon valslik voorgee dat hy die gemagtigde gebruiker is van 

die kaart en PIN (in die geval waar hy eens die regmatige gebruiker van die 

kaart was, maar versuim het om dit terug te gee) en dat daar voldoende 

fondse beskikbaar is. 18 In die geval waar die gemagtigde kaarthouer meer geld 

onttrek as wat in sy rekening is, en hy nie reelings met sy bank getref het vir 

oortrokke fasiliteite nie, is die wanvoorstelling wat hy teenoor die bank maak, 

dat hy met sy opsetlike gedrag (die gebruik van die kaart en PIN by die OTM, 

wel wetende dat hy nie fondse in sy rekening het nie) teenoor die bank te 

kenne gee dat hy wel genoegsame fondse in sy rekening het of genoegsame 

deposito's gemaak het, en dat hy daarom geregtig is om die geld te onttrek. 19 

Die bank word dan deur die wanvoorstelling beweeg om geld deur middel van 

die OTM aan die wanvoorsteller beskikbaar te stel. Die bank handel tot sy 

nadeel deur geld uit te betaal wat nie aan die wanvoorsteller verskuldig is nie. 

Carstens en Trichardt wil verder ook argumenteer dat in gevalle waar 'n 

onregmatige besitter die kaart gebruik, die wanvoorstelling daarin gelee is dat 

die dader voorgee dat hy op die besit en gebruik van die kaart geregtig is en 

gevolglik ook bevoeg is om die onttrekking te maak. 20 Dit kan egter gebeur 

dat die nadeelvereiste hier sal ontbreek. lndien die dader geld met 'n ander 

se kaart onttrek, lui die huidige kontraktuele voorwaardes tussen die 

kaarthouer en die kaartuitreiker, dat die risiko van verlies by die kaarthouer 

rus totdat die kaartuitreiker in kennis gestel is van die verlies of diefstal van 

die kaart/PIN. lndien die kaartuitreiker nie in kennis gestel is van die verlies 

van die kaart nie, is die nadeel dus deur die kaarthouer gely en nie deur die 

bank nie. 21 'n Eenvoudiger benadering sou wees om hierdie geval eerder, 

18 Kyk Carstens & Trichardt 133. 

19 Carstens & Trichardt 131. 

20 131 en 133. Die skrywers gee toe dat hierdie geval met diefstal kan oorvleuel, maar 
wil eerder he dat sulke daders in die eerste plek van bedrog, en in die alternatief van 
diefstal, aangekla meet word (kyk 133 - 134). Vgl oak Milton 719. 

21 Botha Sogenaamde · Rekenaarbedrog' 236. Daar is egter heelwat gesag vir die 
standpunt dat dit nie die persoon aan wie die wanvoorstelling gemaak is, hoef te 
wees wat die nadeel ly nie. Nadeel teenoor 'n derde party, of selfs teenoor die Staat 
of gemeenskap in die bree is voldoende. Vgl bv R v Seabe 1927 AD 28 32; R v 
Dyonta 1935 AD 52 55; R v Kruse 1946 AD 524 533; R v Moshesh 1948 ( 1) SA 
681 (0) 683 - 684; R v Ne/ 1952 (4) SA 535 (T) 537; R v Heyne 1956 (3) SA 604 
(A) 622; R v Bester 1961 (2) SA 52 (FC) 53; S v Kruger 1961 (4) SA 816 (A) 828 
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soos hierbo aangedui, as diefstal aan te merk, of selfs as diefstal deur middel 

van valse voorwendsels. 22 

As steun vir hulle argumente gebruik Carstens en Trichardt23 die beslissing in 

S v Myeza. 24 In hierdie saak het die hof bes I is dat 'n persoon wat 'n valse of 

nagemaakte muntstuk of ander vreemde voorwerp in 'n parkeermeter geplaas 

en aldus voorgegee het dat hy regmatig betaal en parkeer het, skuldig is aan 

bedrog. 25 Die hof se argument was dat die wanvoorstelling daarin gelee was 

dat die beskuldigde valslik voorgegee het dat 'n geldige muntstuk in die 

parkeermeter gegooi is, dat op 'n regmatige wyse betaal is vir parkering en 

dat die beskuldigde geregtig was om die voertuig daar te parkeer. 26 Die 

wanvoorstelling het die gevolg gehad dat die persone wat belas was met die 

afdwinging van die plaaslike owerheid se verordeninge verkeerdelik onder die 

indruk gebring kon word dat hy regmatiglik vir die parkering betaal het. Op 

hierdie wyse is minstens potensiele nadeel vir die plaaslike owerheid 

veroorsaak. 27 Die hof het dus beslis dat die wanvoorstelling nie teenoor die 

parkeermeter gemaak is nie, maar dat die aanwending van die vreemde 

voorwerp om 'n resultaat te kry op die parkeermeter die wanvoorstelling skep 

en dit moontlik maak vir die dader om skynbaar wettig op die plek te 

parkeer. 28 Volgens Carstens en Trichardt kan daar, na aanleiding van die 

beslissing, gevolglik ook geargumenteer word dat die wanvoorstelling teenoor 

die bank gemaak word, en nie teenoor die OTM nie. 

Volgens Botha kan daar egter nie sprake wees van wanvoorstelling alvorens 

- 829; S v Dormehl 1966 (1) PH H233 (A) 389. Maar sien die kritiek van De Wet & 
Swanepoel op 402 - 403. 

22 Kyk infra. 

23 131 - 132. Vgl ook Milton 718 - 719. 

24 1985 (4) SA 30 (T). 

25 Die beskuldigde het in die saak 'n bierblikdekselringetjie in die parkeermeter gegooi. 

26 33. 

27 32. 

28 32 - 33. 
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daar nie die tussenkoms van 'n bankamptenaar was nie. 29 Die wanvoorstelling 

sal eers plaasvind wanneer 'n bankamptenaar insae in die wanvoorsteller se 

rekeningstaat kry en aanvaar dat die onttrekking 'n gemagtigde onttrekking 

was. 30 Op hierdie wyse is potensiele nadeel vir die bank aanwysbaar. 

Daar word egter aan die hand gedoen dat die siening van Botha te eng is, en 

dat die standpunt van Carstens en Trichardt meer aanvaarbaar is. Steun vir 

die stand punt is ook te vinde in die uitspraak in S v Van den Berg. 31 Die saak 

het op hersiening gedien voor regters MacArthur en Stegmann. Die 

oorspronklike hersieningsregter was nie seker of die feite van die saak op 

diefstal of op bedrog gedui het nie. In die saak het die beskuldigde haar man 

se bankrekening onregmatig met 'n bedrag van R800 gekrediteer. Die 

beskuldigde het die transaksie deur middel van 'n rekenaarterminaal 

bewerkstellig. Die hof bevind dat sy 'n wanvoorstelling aan die bank deur 

middel van die rekenaarstelsel gemaak het. R MacArthur spreek horn soos 

volg uit: 32 

"This was, in my view, misrepresentation to the bank, and the fact that the 
misrepresentation was introduced into the computer system electronically differs not 
one whit from the clerk who, with the intention to deceive, makes a false entry with 
a pen into a ledger account. The account has been falsely credited and in this instance 
the computer system was the means by which such an entry was made and 
consequently it is a misrepresentation." 

'n Ander beslissing ter ondersteuning van die standpunt is die in R v Baxter, 33 

wat gelewer is in die Queensland "Court of Criminal Appeal" in Australie. 34 

Die verweerder het onttrekkings met sy kaart en PIN gemaak teen krediet wat 

hy geskep het met deponering van vervalste tjeks. Hy is aangekla van "false 

representation" in terme van artikel 29b van die "Commonwealth Crimes 

Act". Carter J bevind dat 'n wanvoorstelling inderdaad aan die bank gemaak 

29 Bedrog 509 ev. 

30 Botha Sogenaamde • Rekenaarbedrog' 234 - 235. 

31 1 991 ( 1) SASV 104 (T). 

32 106C-D. 

33 [1988] 1 Qd R 537. 

34 Kyk Hughes Mindless Computers 26 - 27; Wasik Law Reform 259; Hughes Data 
Protection 273. 
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" ... the untrue representation here relied upon was nevertheless made to the bank, the 
legal entity which at all material times, was in the course of conducting its banking 
business ... In conducting himself as he did in his use of the automatic teller, the 
defendant represented falsely to the bank that the funds in the account upon which 
he sought to draw were [sufficient] to meet this request to the bank to withdraw a 
certain amount. "35 

Daar word derhalwe aan die hand gedoen dat ons howe, in navolging van die 

beslissing in S v Van Den Berg, ook sal bevind dat 'n wanvoorstelling wel 

teenoor die bank deur middel van 'n rekenaar gemaak kan word en dat die 

dader gevolglik aan bedrog skuldig bevind kan word. 36 

12.4 DIEFSTAL DEUR MIDDEL VAN VALSE VOORWENDSELS 

Volgens Snyman word diefstal deur middel van valse voorwendsels gepleeg 

indien iemand wederregtelik, opsetlik en deur middel van valse voorwendsels 

'n roerende liggaamlike saak37 van 'n ander verkry met laasgenoemde se 

inwilliging, en dit toe-eien. 38 

Daar is twyfel uitgespreek oor die bestaansreg van hierdie misdaad. 39 In die 

eerste plek was hierdie misdaad onbekend aan ons gemene reg. 40 In die 

tweede plek kan persone wat hierdie misdaad pleeg, skuldig bevind word aan 

sowel bedrog as diefstal (hulle kan natuurlik nie aan albei tesame skuldig 

35 Op 544. Soos aangehaal in Hughes Mindless Computers 27 en Hughes Data 
Protection 274. 

36 Kyk oak Anon Computer Misuse 15; Hughes Data Protection 274. 

37 Soos reeds hierbo verduidelik, geld hierdie vereiste nie meer by die diefstal van geld 
nie, en sal dit dus oak nie vereis word in gevalle waar hierdie misdaad gepleeg word 
ten opsigte van sodanige geld nie. 

38 Strafreg 541. Kyk ook Milton 754 ev; Burchell & Milton 498 ev; De Wet en 
Swanepoel 407 ev; Botha Bedrog 4 71. 

39 Kyk R v Mofoking 1939 OPD 117; S v Kudjiwane 1975 (3) SA 335 (0); S v 
Stevenson 1976 (1 l SA 636 (Tl; S v Mphatswanyane 1980 (4) SA 253 (Bl; De Wet 
en Swanepoel 416 - 417; Milton 755; Burchell & Milton 498; Carstens & Trichardt 
130. 

40 Milton 756; Burchell & Milton 498; De Wet en Swanepoel 407 ev; Botha Bedrog 472. 
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bevind word nie). 41 Die misdaad bedrog is voltooi op die oomblik waarop die 

wanvoorstelling onder die aandag kom van die persoon aan wie dit gerig is. 

lndien dit gevolg word deur die oorhandiging van die saak (geld) aan die 

wanvoorsteller en die toe-eiening deur horn, word diefstal deur middel van 

valse voorwendsels gepleeg. Daar word dus eerstens bedrog gepleeg, en 

daarna diefstal.42 

Daar word algemeen aanvaar dat alle gevalle van diefstal deur middel van 

valse voorwendsels gevalle van bedrog is. 43 Die omgekeerde is egter nie altyd 

waar nie. Volgens Snyman sal dit nie bevredigend wees om alle gevalle van 

diefstal deur middel van valse voorwendsel eenvoudig as gevalle van bedrog 

te behandel nie. 'n Skuldigbevinding aan bedrog sal nie al die verwytbare 

elemente van die daad dek nie. Die wanvoorsteller veroorsaak immers nie 

slegs vermoensregtelike nadeel deur sy bedrieglike optrede nie, maar skep 

nog verder hierdie nadeel om in voordeel vir homself, deurdat hy die saak vir 

homself toe-eien. 44 Volgens Snyman is die aangewese weg om in hierdie 

gevalle die wanvoorsteller van gewone diefstal aan te kla, maar in die 

klagstaat duidelik te stel dat die bewering teen die wanvoorsteller is dat hy 

die saak (geld) deur middel van valse voorwendsels gekry het.45 

lndien daar dus aanvaar word dat wanvoorstelling deur middel van die OTM 

teenoor die bank as regspersoon gemaak word, en indien aanvaar word dat 

diefstal deur middel van valse voorwendsels bestaansreg het, word aan die 

hand gedoen dat die persoon wat sy rekening deur middel van 'n OTM 

oortrek, sonder dat hy vooraf reelings met die bank in die verband getref het, 

skuldig sal wees aan diefstal deur middel van valse voorwendsels. Sodanige 

persoon veroorsaak nie slegs vermoensnadeel vir die bank nie, maar skep 

hierdie nadeel om in voordeel vir homself, deurdat hy die geld vir homself 

toe-eien. 

41 Milton 755; Burchell & Milton 498. 

42 Snyman Strafreg 542. 

43 R v Davies 1928 AD 165 170; Ex Parte Minister of Justice: in re R v Gesa, R v De 
Jongh 1959 (1) SA 234 {A) 240; S v Nkomo 1975 (3) SA 598 {N) 602. 

44 Vgl ook die uitspraak van AR Stratford in R v Davies 1928 AD 165, 170. 

45 Snyman Strafreg 543. 
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12.5 WETGEWING? 

Die vraag is of die gemeenregtelike misdade van diefstal en bedrog soepel 

genoeg is om nie wetgewende ingryping te vereis nie. Malan is van mening 

dat wetgewing om spesifieke misdade in die geval van elektroniese 

fondsoordrag by OTM'e en ander rekenaars strafbaar te stel nie in Suid-Afrika 

nodig is nie. 46 Daar is voldoende ruimte vir ontwikkeling binne die 

gemeenregtelike misdade self. 47 

Botha meen egter dat die moontlikheid om die misbruik van 'n rekenaar onder 

die misdaad van bedrog tuis te bring, baie skraal is. Hy stel voor dat 'n 

statutere misdaad geskep moet word om die bedrieglike gebruik van 'n 

rekenaar te bestraf, en dat die voorbeeld van Duitsland in die verband 

nagevolg kan word. 48 

In Duitsland word die misbruik van rekenaars strafregtelik gereel. In 1986 is 

'n aantal artikels deur die 11 Zweites Gesetz zur Bekampfung der 

Wirtschaftskriminalitat" in die 11 Strafgesetzbuch 11 en in ander spesiale wette 

ingevoer om spesifieke misdade te skep. 49 Van belang is artikel 263a StGB, 

wat die volgende bepaal: 50 

11 
( 1) Wer in der Absicht, sich oder einem Oritten einen rechtswidrigen 

Vermogensvorteil zu verschaffen, das Vermogen eines anderen dadurch beschadigt, 
dass er das Ergebnis eines Oatenverarbeitungsvorgangs durch unrichtige Gestaltung 
des Programms, durch Verwendung unrichtiger oder unvollstandiger Oaten, durch 
unbefugte Verwendung von Oaten oder sonst durch unbefugte Einwirkung auf den 
Ablauf beeinflusst, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fOnf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. 
(2) §263 Abs. 2 bis 5 gilt entsprechend. 11 

46 Rekenaarmisbruik 227. 

47 Kyk ook Van der Merwe Diefstal Van Onliggaamlike Sake 139; Snyman 
Gemeenregtelike Vermoensmisdade 11 ev. 

48 Bedrog 51 5 - 51 6. 

49 Kyk Malan Rekenaarmisbruik 221 ev; MOiier & Wabnitz 209 ev; Weber 1133 ev. 

50 Hierdie artikel het die onsekerheid in die Ouitse strafreg rondom die vraag welke 
misdaad gepleeg word wanneer 'n persoon ongemagtig geld met 'n ander persoon se 
kaart en PIN onttrek, opgeklaar. Kyk Botha Bedrog 211 - 212, 278 - 280. 
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lngevolge hierdie artikel vind rekenaarbedrog ( 11 Computerbetrug 11
) plaas 

wanneer 'n persoon met die bedoeling om homself of 'n derde persoon 

ongeoorloofde vermoensvoordeel te besorg, en tot die vermoensregtelike 

nadeel van 'n ander, die eindresultaat van 'n dataverwerkingsproses van 'n 

rekenaar op een van die wyses soos aangedui in die artikel, be'lnvloed. 51 Geen 

wanvoorstelling word dus vereis nie. 52 

Artikel 266b StGB handel oor die misbruik van tjek- en kredietkaarte, 53 en 

bepaal soos volg: 

" ( 1) Wer die ihm durch die Uberlassung einer Scheckkarte oder einer Kreditkarte 
eingeraumte Moglichkeit, den Aussteller zu einer Zahlung zu veranlassen, missbraucht 
und diesen dadurch schadigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe bestraft. 
(2) § 248a gilt entsprechend." 

lngevolge hierdie artikel sal dit nou moontlik wees om 'n persoon wat sy 

tjekkaart of kredietkaart aanwend of gebruik om sy kredietlimiet te oorskry, 

strafbaar te stel. 54 Hierdie misdaad word ook gepleeg sonder dat daar 'n 

wanvoorstelling plaasvind. 55 lndien 'n persoon dus sy rekening met behulp 

van hierdie kaarte oortrek, sonder dat hy reelings met die bank in die verband 

51 Muller & Wabnitz (211) dui aan dat hierdie misdaad in die praktyk hoofsaaklik op die 
volgende drie wyses gepleeg sal word: In die eerste plek deur sg "lnputmanipulation" 
of die manipulasie van data wat in die rekenaar ingevoer word ("Manipulation bei der 
Eingabe van Oaten in die Verarbeitunganlage"), tweedens deur die manipulasie van 
die program en die rekenaar, en derdens deur sg "Outputmanipulation" (" Manipulierter 
Ausdruck van Oaten"), of die manipulasie van die uitdruk van data. 

52 Kyk Botha Sogenaamde • Rekenaarbedrog' 237; Botha Bedrog 278 - 280; Malan 
Rekenaarmisbruik 222. Kyk oak Muller & Wabnitz 210 - 211; Weber 1135 - 1136; 
Poullet & Vandenberghe 146. 

53 Kyk in die algemeen Muller & Wabnitz 14 ev. 

54 Voor die inwerkingtreding van die artikel is misbruike deur middel van die tjekkaarte 
as bedrog aangemerk, terwyl daar standpunte was dat 'n kredietkaarthouer nie bedrog 
deur middel van 'n kredietkaart kan pleeg nie, omdat daar nie sprake was van 
wanvoorstelling nie. Die onderskeid ten aansien van die strafregtelike aanspreeklikheid 
van 'n tjekkaart- en kredietkaarthouer is dus by wyse van art 266b StGB uit die weg 
geruim. Kyk Botha Bedrog 204 - 209, 280. 

55 Kyk Botha Bedrog 280 - 282; Weber 1134 - 1135. 
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getref het, sal hy aan die misdaad skuldig bevind kan word. 56 

Daar bestaan nie 'n algemene misdaad soos "bedrog" in die Engelse reg nie. 57 

Die "Theft Acts" van 1968 en 1978 stel egter sekere misdade58 strafbaar 

ingevolge waarvan vereis word dat daar "deception" teenwoordig moet wees. 

Die algemene standpunt is egter dat sulke misleiding slegs teenoor 'n persoon 

gepleeg kan word. 59 Die" English Law Commission" het daarom aanbeveel dat 

die definisie van "deception" uitgebrei moet word om die wanvoorstelling 

teenoor 'n masjien in te sluit. 60 Die definisie behoort naamlik uitgebrei te word 

om in te sluit " ... inducing a machine to respond to false representations 

which the person making them knows to be false, as if they were true. " 61 

Hierdie laaste aanbeveling is nog nie deur die Engelse regering oorweeg of 

aanvaar nie. Die aanbevelings het egter die basis gevorm van die "Computer 

Misuse Act" wat in 1990 aanvaar is. 62 Hierdie wetgewing het drie nuwe 

misdade geskep. lngevolge artikel 1 word bloot die ongemagtigde toegang tot 

'n program of data op 'n rekenaar strafbaar gestel. 63 lngevolge artikel 2 word 

56 Kyk Weber 1134 - 1135; MOiier & Wabnitz 20; Poullet & Vandenberghe 148. 

57 Kyk in die algemeen Botha Bedrog 331 ev; Tapper 283 ev. 

58 Die sg "obtaining by deception"- misdade. Kyk art 15(1) ("obtaining property by 
deception") en art 16 ("obtaining a pecuniary advantage by deception") van die "Theft 
Act" van 1968; art 1 ( 1) ("obtaining services by deception") en art 2( 1) ("evasion of 
liability by deception") van die "Theft Act" van 1978. 

59 Tapper 284; Wasik Computer Misuse 2; Wasik Law Reform 258; Anon Conspiracy 
to Defraud 11; Lloyd Computer Crime 207 ev. Kyk oak Davies v F/ackett [1973] RTR 
8 OBD; R v Thompson [1984] 3 All ER 565 CA. 

60 Law Commission Working Paper No 110, Computer Misuse ( 1988) paragrawe 5.1 
5.5. Kyk in die algemeen Anon Computer Misuse 14; Wasik Computer Misuse 2; 
Anon Conspiracy to Defraud 9; Wasik Law Reform 25 7; Tapper 315 ev; Bainbridge 
Computer Misuse 466 ev. 

61 Par 5.3 

62 Kyk Lloyd Computer Crime 220 ev; Nigri Investigating Computer Crime 132 ev; 
Dumbill Computer Misuse Act 105 ev; Colvin Computer Misuse Act 1990 46 ev; 
Shackelford Computer-Related Crime 490 ev; Charlesworth Legislating Against 
Computer Misuse 82 ev. 

63 Artikel 1 ( 1) lui soos volg: 
"A person is guilty of an offence if -

(a) he causes a computer to perform any function with intent to secure 
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'n misdaad deur 'n persoon gepleeg wat ongemagtigde toegang tot 'n 

rekenaarstelsel verkry met die bedoeling om 'n verdere ernstige misdaad te 

pleeg. 64 Artikel 3 stel die ongemagtigde verandering van rekenaarmateriaal 

strafbaar. 65 

Die 11 Council of Europe 11 het in sy verslag oar rekenaarverwante misdade66 

oak aanbeveel dat die volgende misdaad geskep moet word: 

"The input, alteration, erasure or suppression of computer data or computer 
programmes, or other interference with the course of data processing, that influences 
the result of data processing thereby causing economic loss or possessory loss of 
property of another person, 67 or with the intent of procuring an unlawful economic 
gain for himself or for another person. " 68 

access to any program or data held in the computer; 
(b) the access he intends to secure is unauthorised; and 
(c) he knows at the time when he causes the computer to perform the 
function that that is the case." 

64 Artikel 2(1) en (2) lui soos volg: 
" ( 1) A person is guilty of an offence under this section if he commits an offence 
under section 1 above ('the unauthorised access offence') with intent -

(a) to commit an offence to which this section applies; or 
(b) to facilitate the commission of such an offence (whether by himself or 
another person); and the offence he intends to commit or facilitate is referred 
to below in this section as the further offence. 

(2)This section applies to offences -
(a) for which the sentence is fixed by law; or 
(b) for which a person of twenty-one years of age t>r over (not previously 
convicted) may be sentenced to imprisonment for a term of five years (or, in 
England and Wales, might be so sentenced but for the restrictions imposed 
by section 33 of the Magistrate's Courts Act 1980)." 

65 Artikel 3( 1) lui soos volg: 
"A person is guilty of an offence if -

(a) he does any act which causes an unauthorised modification of the 
contents of any computer, and 
(b) at the time when he does the act he has the requisite intent and the 
requisite knowledge." 

66 Aanbeveling No R (89), aanvaar deur die "Ministers of the Council of Europe" op 13 
September 1989. Die teks is vervat in die (1990) 13 Commercial Laws of Europe 1 
ev. 

67 Alternatiewe ontwerp: "with the intent unlawfully to deprive that person of his 
property". 

68 Par 1 (a). 
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Hierdie aanbeveling is juis gemaak omdat die misdaad bedrog in sommige 

lande vereis dat 'n wanvoorstelling teenoor 'n mens gemaak moet word. Wat 

diefstal betref, ondervind ander lande weer probleme met die vraag of die 

geld teen die wil van die eienaar geneem is of nie, en met die vereiste dat 

slegs roerende, liggaamlike sake gesteel kan word. 69 Hierdie soort probleme 

was die oorsprong van wetgewing in verskeie Europese lande. Die 

aanbeveling is juis gemaak om 'n uniforme beleid rakende wetgewing oor 

rekenaarverwante misdade daar te stel. Die misdaad soos hierbo geformuleer, 

is baie wyd. Dit sal dus die ongemagtigde oordrag van fondse, die 

ongemagtige onttrekking van geld uit 'n OTM, sowel as die gevalle waar 'n 

reghebbende sy eie kaart gebruik om sy rekening sander die vereiste 

toestemming te oortrek, dek. 70 

In Skotland het die "Scottish Law Commission" in sy Report on Computer 

Crime71 ook ondersoek ingestel na rekenaarverwante misdade. Die kommissie 

het aanbeveel dat geen nuwe misdade geskep moet word om 

rekenaarverwante diefstal en bedrog strafbaar te stel nie, aangesien die 

bestaande gemeenregtelike misdade van bedrog en diefstal genoegsaam is om 

sulke aktiwiteite ook te dek. Enige nuwe misdade sal slegs bestaande 

misdade dupliseer. 72 Die kommissie het vir doeleindes van die misdaad bedrog 

in die Skotse reg, tot die gevolgtrekking gekom dat die vereiste van "false 

pretence" aldaar, nie vereis dat 'n mens mislei hoef te word nie. Dit is dus nie 

nodig dat sogenaamde "rekenaarbedrog" deur middel van wetgewing 

strafbaar gestel word nie, aangesien die gemeenregtelike definisie van bedrog 

ook wanvoorstelling teenoor 'n rekenaar sal insluit. 73 

Daar word egter aan die hand gedoen dat ten spyte van die wetgewende 

ontwikkelings soos hierbo uiteengesit, dit nie vir Suid-Afrika nodig is om wat 

69 K yk ( 1 990) 1 3 Commercial Laws of Europe 6 - 7. 

70 (1990) 13 Commercial Laws of Europe 8 - 9. 

71 Scottish Law Commission: Report on Computer Crime Cm 174, (no 106) 1987. 

72 Kyk paragrawe 2.4 - 2.6, 3.13(6), 3.16 - 3.17, 3.20. 

73 Par 2.5. Kyk in die algemeen Wasik Scottish Law Commission 20 ev; Wasik Law 
Reform 259. 
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diefstal en bedrog betref, wetgewing te aanvaar nie. Dit is ju is nie die wese 

of inhoud van die misdade wat verander het nie, maar slegs die die metode 

of modus operandi waarmee die misdade gepleeg word. Soos uit die 

bespreking hierbo blyk, bied ans gemeenregtelike misdade inderdaad genoeg 

ruimte vir ontwikkeling om hierdie vorme van "rekenaarbedrog" en 

"rekenaardiefstal" te ondervang. 
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HOOFSTUK 13 

BEWYS 

13. 1 INLEIDING 

Vrae en probleme rondom bewys ontstaan sodra daar 'n dispuut tussen 

finansiele instellings en hulle kliente rakende elektroniese fondsoordrag 

ontstaan. Die bewysregtelike probleme ontstaan juis omdat daar 'n gebrek 

aan papier (oorspronklike dokumente en handtekeninge) by enige elektroniese 

fondsoordrag bestaan. 1 Met uitsondering van die transaksiestrokie wat by die 

OTM'e en in die geval van EFTPOS verskaf word, en die bankstate wat aan 

kliente gestuur word, is daar geen ander skriftelike stukke wat by die 

transaksies geproduseer word nie. Soos hieronder verduidelik sal word, is die 

transaksiestrokie nie werklik bewys van 'n transaksie nie, maar slegs 'n 

weergawe van wat die klient by 'n OTM ingesleutel het. Die bewyskrag 

daarvan, indien enige, is dus taamlik beperk. Die bankstaat wat aan die klient 

gestuur word, vorm ook nie werklik deel van die elektroniese transaksie nie. 2 

Die eerste vraag wat in hierdie verband ontstaan, is juis dan die 

toelaatbaarheid van rekenaardrukstukke as getuienis. 'n Ander vraagstuk is 

die van die bewyslas. Op wie behoort die bewyslas te rus in die geval van 'n 

dispuut? Hierdie vrae en ander wat daarmee verband hou, sal in die hoofstuk 

bespreek word. 

13.2 DIE TOELAATBAARHEID VAN REKENAARGETUIENIS 

Wanneer 'n party rekenaargetuienis in die vorm van rekenaardrukstukke in 'n 

hof wil voorle, kom die reel teen hoorsegetuienis3 ter sprake. 4 Dit spreek 

natuurlik vanself dat indien daar 'n persoon is wat oorspronklike getuienis kan 

1 Schutte en Stuurman 35 ev; Poullet & Vandenberghe 33. Kyk ook Eckard 384 ev. 

2 Schutte en Stuurman 36; Poullet & Vandenberghe 33. 

3 Kyk in die algemeen Schmidt hfst 18 en Hoffmann & Zeffertt hfst 8. 

4 Dreyer 535; Eiselen Elektroniese Dataverwisseling 213. 
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lewer omtrent die verwerking of bewaring van die inligting wat in die rekenaar 

se geheue geplaas is, die reel nie van toepassing sal wees nie. 5 

Hier te lande word hoorsegetuienis statuter gereel. 6 Die belangrikste 

hersiening van die hoorsereel is vandag vervat in artikel 3 van die 

Wysigingswet op die Bewysreg 45 van 1988, waarvolgens die hof nou 'n 

diskresie het om hoorse toe te laat. Volgens artikel 3( 1) is hoorse steeds in 

beginsel ontoelaatbaar by strafregtelike of siviele verrigtinge "behoudens die 

bepalings van enige ander wet". Ander wetgewing wat hoorsegetuienis 

reguleer, moet dus steeds in ag geneem word. 7 Sodanige wetgewing is in die 

eerste plek vervat in Deel VI van die Wet op Bewysleer in Siviele Sake8 en 

wat deur artikel 222 van die Strafproseswet9 na strafgedinge uitgebrei is. 

Hierdie wetgewing maak onder andere dokumentere hoorse toelaatbaar waar 

die persoon wat die inligting in die dokument verskaf het, persoonlik kennis 

daarvan gehad het en waar dit onmoontlik of nie redelik doenlik was om horn 

te laat getuig nie. 10 

Die Strafproseswet maak verder in artikel 221 ook voorsiening vir die 

toelaatbaarheid van hoorsegetuienis wat vervat is in 'n staat of dee I van 'n 

staat wat op 'n bedryf of besigheid betrekking het en verstrek is deur persone 

wat persoonlik kennis van die inhoud gedra het. 

Die Wet op Rekenaargetuienis 11 het spesifiek te doen met die toelaatbaarheid 

van rekenaargetuienis en word ook beskou as 'n afwatering van die reel teen 

hoorsegetuienis. 

5 Schmidt 346. 

6 Schmidt 444 ev; Hoffmann & Zeffertt 126. 

7 Schmidt 44 7; Hoffmann & Zeffertt 131 . 

8 25 van 1965. 

9 51 van 1977. 

10 Schmidt 444; Hoffmann & Zeffertt 131 - 141 . 

11 57 van 1983. 
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13.2. 1 Deel VI van die Wet op Bewysleer in Siviele Sake 25 van 1965. 

Artikel 34( 1) van die Wet op Bewysleer in Sivie le Sake 25 van 1965 lui soos 

volg: 
"By 'n siviele saak 12 waar regstreekse mondelinge getuienis van 'n feit toelaatbaar sou 
wees, is enige verklaring wat deur 'n persoon in 'n dokument gedoen is en wat tot 
stawing van daardie feit strek, by oorlegging van die oorspronklike dokument as 
bewys van daardie feit toelaatbaar, mits -
(a) die persoon wat die verklaring gedoen het, of 

(i) persoonlik kennis gedra het van die aangeleenthede waaroor die verklaring 
gaan; of 
(ii) waar die betrokke dokument 'n aantekening is of deel van 'n aantekening 
uitmaak wat 'n lopende aantekening heet te wees, die verklaring (vir saver die 
aangeleenthede waaroor dit gaan nie binne sy persoonlike kennis val nie) 
gedoen het by die uitvoering van 'n plig om inligting op te teken wat aan horn 
verstrek is deur iemand wat persoonlik kennis van daardie aangeleenthede 
gedra het of redelikerwys veronderstel kon geword het persoonlik daarvan 
kennis te dra; en 

(b) die persoon wat die verklaring gedoen het as 'n getuie in die saak geroep word, 
tensy hy oorlede is of vanwee sy liggaamlike of geestestoestand onbekwaam is as om 
getuie te verskyn of buite die Republiek is en dit nie redelikerwys doenlik is om sy 
verskyning te bewerkstellig nie of alle redelike pogings om horn te vind vrugteloos 
aangewend is." 

AR Holmes het in Narlis v South African Bank of Athens 13 beslis dat 

rekenaargetuienis nie in terme van artikel 34( 1) van hierdie wetgewing (en 

dus ook nie in terme van artikel 222 van die Strafproseswet) toelaatbaar is 

nie, omdat dit gaan om getuienis van 'n verklaring wat "deur 'n persoon" in 

die dokument gedoen moes gewees het en 'n rekenaar nie 'n persoon is nie: 

"Well a computer, perhaps fortunately, is not a person" .14 

Die Vereniging van Verrekeningsbanke van Suid-Afrika het na aanleiding van 

die beslissing die Suid-Afrikaanse Regskommissie genader en versoek om die 

toelaatbaarheid van dokumentere getuienis wat deur rekenaars voortgebring 

is, te ondersoek. Die Wet op Rekenaargetuienis 57 van 1983 is grotendeels 

gebaseer op die ondersoek wat R Didcott namens die banke onderneem het. 15 

12 Art 222 van die Strafproseswet 51 van 1977 het die voorskrifte oak na strafregtelike 
verrigtinge uitgebrei. 

13 1976 (2) SA 573 (A). 

14 577H. Kyk oak Hoffmann & Zeffertt 135; Eiselen Elektroniese Dataverwisseling 213 
- 214. 

15 Eckard 388; Steele 506; Skeen Evidence 682 - 683. 
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13.2.2 Artikel 221 van die Strafproseswet 51 van 1977 

Artikel 221 ( 1) van die Strafproseswet 51 van 1977 lui soos volg: 

"In strafregtelike verrigtinge waarby regstreekse mondelinge getuienis van 'n feit 
toelaatbaar sou wees, is 'n verklaring wat in 'n dokument vervat is en wat tot 
vasstelling van daardie feit dien, by voorlegging van die dokument as bewys van 
daardie feit toelaatbaar indien -

(a) die dokument 'n staat of 'n deel van 'n staat is wat betrekking het op 'n 
bedryf of besigheid en in die loop van daardie bedryf of besigheid saamgestel 
is uit inligting wat regstreeks of onregstreeks verstrek is deur persone wat 
persoonlik kennis dra of redelikerwys veronderstel kan word om persoonlik 
kennis te dra van die aangeleenthede waarmee gehandel word in die inligting 
wat hulle verstrek; en 
(b) die persoon wat die inligting verstrek het wat in die betrokke verklaring 
aangeteken is, oorlede is of buite die Republiek is of vanwee sy liggaamlike 
of geestestoestand onbekwaam is om as getuie te verskyn of nie met redelike 
deeglikheid ge'identifiseer of gevind kan word nie of, met inagneming van die 
tyd wat verstryk het sedert hy die inliging verstrek het, asook al die 
omstandighede, nie redelikerwys verwag kan word om 'n herinnering te he 
van die aangeleenthede waarmee gehandel word in die inligting wat hy 
verstrek het nie." 

Anders as artikel 34, verwys artikel 221 nie na 'n verklaring van 'n "persoon 11 

nie, maar bloot na die verklaring wat in 'n dokument vervat is. Artikel 221 

definieer nie 11 dokument" nie, maar ingevolge artikel 221 (5) sal dit ook 11 'n 

toestel deur middel waarvan inligting aangeteken of bewaar word, 11 insluit. 

Hierdie omskrywing is dus wyd genoeg om ook bandopnames en mikrofilms 

in te sluit. 16 In S v Harper17 bevind die hof dat 'n rekenaardrukstuk ook as 

getuienis voorgele kan word in terme van die artikel, mits natuurlik aan die 

vereistes voldoen word, omdat dit ook 'n dokument is volgens die gewone 

grammatikale betekenis van die woord. 18 

Artikel 221 (3) het betrekking op die bewyswaarde van sodanige getuienis, en 

bepaal dat die hof rekening moet hou met 

" ... al die omstandighede waarvan 'n afleiding redelikerwys gemaak kan word 
betreffend die juistheid of andersins van die verkaring, en, meer bepaald, met die 
vraag of die persoon wat die in die verklaring aangetekende inligting verstrek het, dit 
ten tyde van die gebeurtenis of bestaan van die aangegewe feite gedoen het, en met 

16 Schmidt 469; S v Harper 1981 (1) SA 88 (D) 95. 

17 1981(1)SA88(D). 

18. Op 97. 
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die vraag of daardie persoon of 'n persoon betrokke by die samestelling of hou van 
die staat wat die verklaring bevat, 'n dryfveer gehad het om die feite te verberg of 
verkeerd voor te stel al dan nie." 

Die werking van artikel 221 is ongelukkig baie beperk. 19 Artikel 221 geld net 

ten opsigte van strafregtelike verrigtinge en slegs ten opsigte van 'n 

dokument wat 'n staat of deel van 'n staat is wat betrekking het op 'n 

bedryf of besigheid. Die inligting moes verstrek gewees het deur 'n persoon 

wat persoonlike kennis daarvan gehad het en die rekenaar moes die inligting 

slegs bewaar het of aangeteken het. lnligting wat deur die rekenaar verwerk 

is, is nie toelaatbaar nie. 20 

13.2.3 Die Wet op Rekenaargetuienis 57 van 1983. 

Hierdie wet geld net in siviele verrigtinge en het spesifiek met 

rekenaargetuienis te doen. 21 Die Wet bepaal dat 'n gewaarmerkte 

rekenaardrukstuk by voorlegging daarvan in 'n siviele saak toelaatbaar is as 

bewys van enige feit daarin vervat, waarvan regstreekse mondelinge 

getuienis toelaatbaar sou wees. 22 'n Gewaarmerkte rekenaardrukstuk het die 

bewyswaarde wat die hof, met inagneming van al die omstandighede van die 

geval, daaraan heg. 23 

Die rekenaardrukstuk word gewaarmerk deur 'n beedigde verklaring 24 en die 

beedigde verklaring moet: 

19 Kyk Schmidt 347; S v Harper 1981 1 SA 88 (D). 

20 S v Harper 1981 (1) SA 88 (D) 95; Skeen Evidence 680 - 681; Hoffmann & Zeffertt 
142. 

21 Vgl Dreyer 535 ev. Die Su id-A frikaanse Regskommissie het as een van die redes 
waarom die destydse voorgestelde maatreel slegs op siviele verrigtinge van 
toepassing gemaak is, aangevoer dat " ... dit raadsaam sal wees om die uitbreiding van 
die voorgestelde maatreels tot strafverrigtinge agterwee te hou totdat die maatreels 
in siviele verrigtinge deeglik geevalueer en uitgevors is" ( 1982 par 4.4). Die 
Suid-Afrikaanse Regskommissie was oak nie in sy verslag oar die hersiening van die 
bewysreg (Verslag 6, Oktober 1986) oortuig van 'n onmiddellike behoefte aan 'n 
algemene ondersoek na die doelmatigheid van die Wet op Rekenaargetuienis nie (par 
13.7). 

22 Art 3. 

23 Art 4(1). 

24 Art 2(1 ). 
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a) die betrokke rekenaardrukstuk identifiseer en bevestig dat dit 'n 

rekenaardrukstuk is soos in die Wet omskryf word, en dat dit deur 'n 

rekenaar, wat oak omskryf is25
, voortgebring is; 

b) enige afskrif, weergawe, transkripsie, oorsetting of vertolking van 

inligting deur die rekenaar voortgebring wat die rekenaardrukstuk 

omvat of bevat, identifiseer, en bevestig dat dit 'n ware afskrif, 

weergawe, transkripsie, oorsetting of vertolking van die inligting is; 

c) die aard, omvang en bronne van die data en instruksies wat aan die 

rekenaar verskaf is, en die doel en uitwerking van die verwerking van 

die data deur die rekenaar, in algemene terme beskryf; 

d) sertifiseer dat die rekenaar -

(i) korrek en volledig voorsien is van data en instruksies wat 

geskik en voldoende was vir die doel waarvoor die inligting wat in die 

rekenaar vervat is, voortgebring is; 

(ii) in sy werking onaangetas was deur enige wanfunksionering, 

bemoeiing, versteuring of onderbreking wat 'n invloed op 

daardie inligting of die betroubaarheid daarvan kon gehad het; 

e) en sertifiseer dat daar geen rede bestaan om die juistheid of 

betroubaarheid van enige inligting wat vervat is in, of resultaat wat 

weerspieel word deur die rekenaardrukstuk, te betwyfel of te wantrou 

nie. 

Dit is vir die deponent van die beedigde verklaring voldoende vir die nakoming 

van c), d) en e) indien die beskrywings en sertifiserings na sy beste wete en 

geloof verstrek word. 26 Die deponent moet bevoeg wees om getuienis te gee 

op grand van sy kennis en ondervinding van rekenaars en van die bepaalde 

stelsel waarvolgens die betrokke rekenaar gedurende alle relevante tye bedryf 

is. 27 Hy moes ook alle aantekeninge en feite wat ter sake en bekombaar is 

aangaande die bedryf van die rekenaar, en die data en instruksies wat 

daaraan verskaf is, ondersoek het. 28 Die aantekeninge en feite mo et deur die 

deponent bevestig word indien hy beheer daaroor of toegang daartoe gehad 

25 Kyk art 1. 

26 Art 2(2). 

27 Art 2(3)(a). 

28 Art 2(3)(b). 
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het in die gewone loop van sy besigheid, diens, pligte of werksaamhede. 29 

lndien nie, moet daar 'n aanvullende beedigde verklaring gemaak word deur 

'n persoon wat op daardie tydstip beheer daaroor, of toegang daartoe, gehad 

het. 30 Die aantekeninge en feite is genoegsaam bevestig as die deponent 

getuig dat na sy beste wete en geloof, hulle alle aantekeninge en feite is wat 

ter sake en bekombaar is aangaande die bedryf van die betrokke rekenaar en 

die data en instruksies wat daaraan verskaf is, omvat. 31 

13.2.4 Artikel 3 van die Wysigingswet op die Bewysreg 45 van 1988 

Hoorsegetuienis word gedefinieer32 as getuienis, hetsy mondeling of skriftelik, 

waarvan die getuieniswaarde afhang van die geloofwaardigheid van iemand 

anders as die persoon wat daardie getuienis afle. Sulke getuienis is steeds in 

beginsel ontoelaatbaar33 maar die gronde waarop dit toegelaat kan word, is 

aansienlik uitgebrei. Sulke getuienis is toelaatbaar indien -

a) elke party teen wie die getuienis aangevoer staan te word tot die 

toelating daarvan as getuienis by die verrigtinge toestem; 

b) die persoon van wie se geloofwaardigheid die getuieniswaarde van 

daardie getuienis afhang, self by daardie verrigtinge getuienis afle; of 

c) die hof, met inagneming van -

(i) die aard van die verrigtinge; 

(ii) die aard van die getuienis; 

(iii) die doel waarvoor die getuienis aangebied word; 

(iv) die getuieniswaarde van die getuienis; 

(v) die rede waarom die getuienis nie afgele word deur die 

persoon van wie se geloofwaardigheid die getuieniswaarde van 

daardie getuienis afhang nie; 

(vi) enige benadeling wat die toelating van daardie getuienis vir 

'n party mag inhou; en 

29 Art 2(4)(a). 

30 Art 2(4)(b). 

31 Art 2(5). 

32 Art 3(4). 

33 Art 3(1 ). 



275 

(vii) enige ander faktor wat na die hof se oordeel in aanmerking 

geneem behoort te word, 

van oordeel is dat daardie getuienis in die belang van geregtigheid 

toegelaat behoort te word. 

13.2.5 Evaluasie en gevolgtrekking 

Die Wet op Rekenaargetuienis34 het sekere tekortkominge wat veroorsaak dat 

die toepassing daarvan gestrem word. 35 In die eerste plek is die wetgewing 

net op siviele sake van toepassing, terwyl artikel 3 van die Wysigingswet op 

die Bewysreg36 op strafregtelike en siviele verrigtinge van toepassing is. 

In die tweede plek word daar 'n swaar las en verantwoordelikheid op die 

deponent in terme van die Wet op Rekenaargetuienis geplaas. Hoewel die 

deponent die vereiste beskrywings en sertifiserings slegs na sy beste wete 

en geloof hoef te verstrek, is die omvang van wat in die verklaring vereis 

word, afskrikwekkend. Die probleem is dat dit vanwee die kompleksiteit van 

rekenaars en rekenaarstelsels feitlik onmoontlik sal wees vir enige deponent 

om genoegsame kennis te he van nie net die rekenaar en sy hardeware nie, 

maar ook van die werking daarvan en van die sagteware. 37 Die las wat op die 

deponent geplaas word, kan realisties gesien, nie nagekom word nie. 38 Verder 

word daar 'n swaar straf (hoogstens R4 000 of twee jaar gevangenisstraf of 

albei) opgele as die verklaring misleidende getuienis bevat. 39 

34 57 van 1983. 

35 Vgl Delport 140 ev; Skeen Evidence 686 ev; Steele 505 ev; Ebden 687 ev. 

36 45 van 1988. 

37 Skeen Evidence 686 - 687. 

38 Kyk Steele 508 - 510; Ebden 689 - 691; Eiselen Elektroniese Dataverwisseling 216. 

39 Die Wet op die Aanpassing van Boetes 101 van 1991 moet ook hier in ag geneem 
word. Soos uit die titel blyk, maak die wet voorsiening vir die aanpassing van die 
maksimum boete wat opgele mag word. Artikel 1 (a) van die wet dui aan hoe die 
maksimum boete bereken moet word: " ... [D]ie bedrag van die maksimum boete wat 
opgele kan word [is] ... 'n bedrag wat met betrekking tot die betrokke tydperk 
gevangenisstraf in dieselfde verhouding staan as die verhouding tussen die bedrag van 
die boete wat die Minister van Justisie van tyd tot tyd kragtens artikel 92( 1 )(b) van 
die Wet op Landdroshowe 1994 (Wet No 32 van 1944), bepaal, en die tydperk van 
gevangenisstraf soos in artikel 92( 1 )(a) van genoemde wet bepaal, waar die hof nie 
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Artikel 3( 1 )(c) van die Wysigingswet op die Bewysreg verleen aan die hof 'n 

diskresie om hoorsegetuienis toe te laat indien die getuienis na die hof se 

oordeel in belang van geregtigheid toegelaat behoort te word. Die subartikel 

vermeld 'n aantal faktore wat deur die hof in aanmerking geneem kan word 

wanneer hy sy diskresie uitoefen. Dit is nie 'n gestate lys nie, want dit omvat 

ook "enige ander faktor wat na die hof se oordeel in aanmerking geneem 

behoort te word". Dit is dus 'n wye diskresie wat aan die hof verleen word 

en hierdie aspek van die wetgewing behoort dit vir 'n voornemende litigant 

besonder aantreklik te maak. 

Wanneer Die Wet op Rekenaargetuienis en die Wysigingswet op die Bewysreg 

teen mekaar opgeweeg word, kom die Wysigingswet se vereistes en 

bepalings uiteraard redeliker voor. Artikel 3 van die Wysigingswet op die 

Bewysreg het 'n meer soepel benadering tot die voorlegging en toelating van 

rekenaargetuienis as die rigiede en formalistiese benadering van die Wet op 

Rekenaargetuienis. Soos Eiselen dit stel, behoort die kernvraag immers te 

wees of die getuienis betroubaar is en nie of die persoon wat die getuienis 

afle, voldoende gekwalifiseer is om dit te doen nie. 40 Die Wysigingswet op die 

Bewysreg bied dus 'n gesonder grondslag vir die voorlegging van 

rekenaargetuienis. 

Daar word met Eiselen saamgestem dat die Wet op Rekenaargetuienis 

voorskrywend is, en nie dwingend van aard is nie. 41 Rekenaargetuienis 

behoort dus onder die uitsonderings op die hoorsereel toegelaat te word ten 

spyte van die feit dat daar nie aan die vereistes van die Wet op 

Rekenaargetuienis voldoen word nie. Omdat die Wet op Rekenaargetuienis 

slegs op siviele sake van toepassing is, behoort artikel 3 van die 

Wysigingswet op die Bewysreg in elk geval vir 'n litigant in 'n kriminele saak 

beskikbaar te wees. 42 

Schmidt dui aan dat rekenaargetuienis in terme van artikel 3 van die 

'n hof van 'n streekafdeling is nie." Die maksimum boete sal dus hiervolgens opskuif 
na R40 000. Kyk Dendy (98 ev) vir 'n uiteensetting van sodanige berekening. 

40 Eiselen Elektroniese Dataverwisseling 218. 

41 Elektroniese Dataverwisseling 218. 

42 Hoffmann & Zeffertt 142. 
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Wysigingswet op die Bewysreg toegelaat sal word indien die party wat op die 

getuienis steun, getuienis voorsien wat aantoon dat die inligting wat in die 

masjien ingevoer is, redelik betroubaar is, ongeag die hoorsegeaardheid 

daarvan.43 Ander faktore wat in ag geneem kan word, is die gerief waarmee 

oorspronklike getuienis bekom kan word, die belang van die 

rekenaargetuienis, die bestaan van 'n moontlike motief by die operateur om 

die inligting te vervals of te verberg en die verweersgrond van die 

teen stander. 

Daar word derhalwe aan die hand gedoen dat die Wet op Rekenaargetuienis 

herroep moet word en dat daar volstaan moet word met artikel 3 van die 

Wysigingswet op die Bewysreg. So sal 'n eenvormige bedeling vir 

hoorsegetuienis in die algemeen en rekenaargetuienis in die besonder 

daargestel word. 

13.3 DIE BEWYSWAARDE VAN DATA OP KAARTE 

As die kaart wat 'n klient gebruik die is met die magnetiese band agterop, is 

die gekodeerde inligting wat daarop verskyn van weinig waarde in die geval 

van 'n dispuut tussen horn en die finansiele instelling. Die data daarop vervat, 

is gewoonlik net die naam van die klient, sy rekeningnommer en ander data 

relevant tot sy rekening. 44 Die magneetband kan ook baie maklik vervals word 

en die inligting daarop vervat, is dus nie in alle gevalle betroubaar nie. 45 

Daarteenoor kan daar nie so maklik met die inligting wat gestoor word op die 

43 Op 347. Vgl ook Hlongwane v Rector, St Francis College 1989 (3) SA 318 (D); 
Mnyama v Gxalaba and another 1990 (1) SA 650 (K); S v Cekiso 1990 (4) SA 20 
(0); Mdani v Allianz Insurance ltd 1991 (1) SA 184 (A); Metedad v National 
Employers' General Insurance Co ltd 1992 ( 1) SA 494 (W); Hewan v Kourie NO 
1993 (3) SA 233 (T); S v Mpofu 1993 (3) SA 864 (N); Welz v Hall 1996 (4) SA 
1073 (K); McDonald's Corporation v Joburgers Drive-inn Restaurant (Pty) ltd and 
another; McDonald's Corporation v Dax Prop CC and another; McDonald's 
Corporation v Joburgers Drive-inn Restaurant (Pty) ltd and Dax Prop CC 1997 ( 1) 
SA 1 (A) waarin die toepassing van art 3 van die Wysigingswet op die Bewysreg ter 
sprake gekom het. 

44 Kyk hfst 6 oor OTM'e. 

45 Poullet & Vandenberghe 42 - 43. 
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sogenaamde slimkaart gepeuter word nie. 46 Omdat transaksies daarop gestoor 

kan word, kan die data op die kaart dus wel gebruik word as bewys in die 

geval van 'n dispuut. 47 

13.4 DIE BEWYSLAS 

Die aard en werking van die bewyslas word s6 deur Schmidt beskryf: 48 

"Die bewyslas bepaal watter party die onderspit sal delf indien onvoldoende gronde 
aan die hof voorgele word vir 'n bevinding aangaande 'n feitlike geskilpunt." 

Die ligging van die bewyslas word deur die materiele reg bepaal. 49 lndien daar 

nie presedente bestaan om die ligging van die bewyslas te bepaal nie, is daar 

'n aantal maatstawwe wat deur ons howe aanvaar is om van hulp te wees. 50 

So byvoorbeeld aanvaar ons reg as uitgangspunt in siviele verrigtinge dat die 

party wat die remedie aanvra die bewyslas dra ten aansien van die 

geskilpunt/e voor die hot. 51 Die kernreel is dat wie beweer, moet bewys. 

lndien in siviele verrigtinge die bewyslas in enige betwiste elektroniese 

fondsoordragtransaksie op die klient sou rus, sal die klient in die meeste 

46 Vgl hfst 6. 

47 Poullet & Vandenberghe 42 - 43. 

48 23. Vgl oak Hoffmann & Zeffertt 495. In Pi/lay v Krishna 1946 AD 946 se 
waarnemende appelregter Davis die volgende (952 - 953): " ... the only correct use of 
the word "onus" is that which I believe to be its true and original sense (cf. D. 
31.22), namely, the duty which is cast on the particular litigant, in order to be 
successful, of finally satisfying the Court that he is entitled to succeed on his claim, 
or defence, as the case may be, and not in the sense merely of his duty to adduce 
evidence to combat a prima facie case made by his opponent." 

49 Tregea v Godart 1939 AD 16 23; Pi/lay v Krishna 1946 AD 946 951; Neethling v Du 
Preez and Others; Neethling v The Weekly Mail and Others 1994 ( 1) SA 708 (A) 
761 C. Kyk oak Hoffmann & Zeffertt 495. 

50 Hoffmann & Zeffertt 510. 

51 Schmidt 31 ev. In Pi/lay v Krishna 1946 AD 946 se waarnemende appelregter Davis 
byvoorbeeld die volgende (951 ): "The first principle in regard to the burden of proof 
is thus stated in the Corpus luris: "Semper necessitas probandi incumbit illi qui agit" 
(D. 22.3.21 ). "Kyk ookMobil Oil Southern Africa (Pty) Ltd v Mechin 1965 (2) SA 706 
(A). 
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gevalle nie in staat wees om voldoende bewys van sy bewerings te lewer nie, 

bloot omdat hy nie toegang tot, beheer oor of kennis van rekenaars of van 

die rekenaarstelsels het nie. 52 Die finansiele instelling of kaartuitreiker is in 

enige dispuut oor 'n elektroniese fondsoordrag die enigste party met kennis 

oor die elektroniese fondsoordragstelsel en ook die enigste party met toegang 

tot die rekenaarrekords. 53 

Die reels vir die bepaling van die bewyslas berus egter in die laaste instansie 

almal op beleids- en billikheidsoorwegings. 54 Wig more se oor die reels vir die 

bepaling van die ligging van die bewyslas die volgende: 55 

"The truth is that there is not and cannot be any one general solvent for all cases. It 
is merely a question of policy and fairness based on experience in the different 
situations." 

en ook: 

"There is then, no one principle, or set of harmonious principles, which afford a sure 
and universal test for the solution of a given class of cases ... There are merely specific 
rules for spesific classes of cases, resting for their ultimate basis upon broad reasons 
of experience and fairness." 

In die lig hiervan behoort die hof, wanneer die ligging van die bewyslas 

bepaal moet word in die geval van enige betwiste elektroniese 

fondsoordragtransaksie, bogenoemde billikheidsoorwegings in ag te neem. 56 

52 Poullet & Vandenberghe 34, 47. 

53 Kyk Kaiser Evidential repercussions 62; Tyree Legal Issues 1201. 

54 Kyk Pi/lay v Krishna 1946 AD 946 954; Nydoo v Vengtas 1965 ( 1) SA 1 (A) 21 - 22; 
Mabaso v Felix 1981 (3) SA 865 (A) 873C; During NO v Boesak 1990 (3) SA 661 
(A) 673A. Vgl oak Hoffmann & Zeffertt 511. 

55 par 2486. 

56 Hierdie standpunt word gesteun deur die uitspraak in Eskom v First National Bank of 
Southern Africa ltd 1995 (2) SA 386 (A) 392 waar die Appelhof die volgende in ag 
geneem het toe beslis is dat 'n betrokkene bank wat op artikel 79 van die Wisselwet 
34 van 1964 wil steun, die bewyslas dra om aan te toon dat hy te goeder trou en 
sander nalatigheid ooreenkomstig die kruising betaal het: " ... the facts which show 
that a banker did or did not act in good faith and without negligence are peculiarly 
within his own knowledge .... As a matter of fairness and sound judicial policy it seams 
reasonable that, where one party has the means of establishing a particular fact and 
his opponent not, the onus should rather be on the former than on the latter." Vgl oak 
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Beleids- en billikheidsoorwegings as maatstaf vir die bepaling van die 

bewyslas is nie onbekend aan ons reg nie. 57 Bogenoemde oorwegings behoort 

beskou te word as grondige billikheidsoorwegings wanneer die ligging van die 

bewyslas in 'n dispuut tussen 'n kaarthouer en 'n kaartuitreiker of finansiele 

instelling ter sprake kom. 58 So wys Price byvoorbeeld ook daarop dat die 

finansiele instelling wat die betalingstelsel verskaf die party is wat oor die 

kennis beskik aangaande die werking van die elektroniese 

fondsoordragstelsel; die finansiele instelling beheer ook die funksionering van 

die OTM' e sowel as die aktiwiteite van die person eel wat hierdie 

rekenaarstelsels hanteer en monitor. Hierdie inligting en ook die 

rekenaarrekords is nie toeganklik vir die klient nie. 59 In die lig hiervan beskou 

Price dit net as billik dat die las om te bewys dat die OTM behoorlik 

gefunksioneer het, op die finansiele instelling behoort te rus. 60 

Die billikheid van die plasing van die bewyslas op die finansiele instelling met 

betrekking tot die funksionering van die elektroniese fondsoordragstelsel, is 

ook in ander regstelsels erken. Die Deense Wet op Betaalkaarte bepaal 

byvoorbeeld in artikel 22(4) dat die finansiele instelling die bewyslas dra om 

te bewys dat skade nie ontstaan het as gevolg van "erroneous registration, 

bookkeeping errors, technical breakdowns, or other similar events even 

though the error is a fortuitous event. "61 Artikel 6.2 van die tweede Europese 

aanbevelings rakende betalingstelsels plaas ook die bewyslas op die uitreiker 

om aan te toon dat "the operation was accurately recorded and accurately 

entered into accounts and was not affected by technical breakdown or other 

Mitchell Electronic Banking 24; Kaiser Evidential repercussions 62. 

57 Vgl Schmidt 48 - 49. 

58 Vgl Schmidt 50; Kyk ook Budnitz Problems of proof 62 - 63. 

59 Price 4. Kyk ook UNCITRAL Electronic Funds Transfers A/CN 9/SER 8/1 129 - 130. 

60 Op 4. Vgl ook wat Budnitz (Problems of proof 65) te se het oor die beleidsoorwegings 
wat in ag geneem behoort te word ten aansien van die ligging van die bewyslas in die 
geval van betwiste elektroniese fondsoordragtransaksies: "When all is said and done, 
it comes down to a basic value judgement: should the law favour those who control 
computers, or those who are cajoled into using them." Kyk ook Kaiser Evidential 
repercussions 62 en Mabaso v Felix 1981 (3) SA 865 (A). 

61 Vergelyk ook art 22(1). Kyk Schutte & Stuurman 41 - 42. 
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deficiency. "62 

In die Jack Report63 is ook aangedui dat die oorwig van getuienis voor die 

kommissie ten gunste was van die plaas van die bewyslas op die bank. Die 

vernaamste argument daarvoor was dat aangesien dit die banke was wat die 

nuwe tegnologie ingevoer het en ge"implementeer het met die erkende 

swakhede in die veiligheidstelsels, hulle eerder as die kliente, wat geen 

aandeel gehad het in daardie besluite nie, die verantwoordelikheid vir die 

tekortkominge daarvan moet dra. 64 

In die gevalle waar 'n klient beweer dat 'n bepaalde transaksie of onttrekking 

nie gemagtig was nie, is die oplossing met betrekking tot die ligging van die 

bewyslas nie eenvoudig nie. lndien daar nie 'n wanfunksionering van die 

stelsel was of 'n fout aan die kant van die bankpersoneel nie, sal die klient 

horn baie moeilik kwyt van die las om te bewys dat dit nie hy was wat die 

onttrekking met sy kaart gemaak het nie, of dat enigiemand toegang gehad 

het tot sy kaart en PIN nie. lndien die bewyslas egter in so 'n geval op die 

bank geplaas word om bedrog of nalatigheid aan die kant van die klient te 

bewys, sal dit eenvoudig onbillikheid teenoor die klient vervang met 

onbillikheid teenoor die bank. 65 lndien die bank kan debiteer solank dit maar 

die klient se kaart en PIN was wat gebruik is, is dit nie onredelik om die 

bewys van hierdie feite op die bank te plaas nie. 66 Die bewysprobleem 

ontstaan, soos reeds hierbo verduidelik, wanneer die debiteringsbevoegdheid 

van skuld aan die kant van die klient afhanklik gemaak word. Die probleem 

is dus dikwels nie die ligging van die bewyslas nie, maar die afwesigheid van 

genoegsame getuienis om 'n bepaalde dispuut op te los. lndien die bewyslas ~ 

dus sonder meer op die finansiele instelling geplaas word, gaan die probleem 

nie opgelos word nie. 'n Voorbeeld van so 'n bepaling is te vinde in artikel 

62 Kyk Thunis The Second European Recommendation 107. 

63 91 - 92. 

64 Die Jack Report (92) wou egter nie 'n aanbeveling maak ten aansien van die ligging 
van die bewyslas nie en het eerder 'n oplossing verkies wat 'n billike verdeling van 
die skade sou meebring. 

65 Kyk Morris Five Years On 243; UNCITRAL Electronic Funds Transfers A/CN 9/SER 
8/1 128. 

66 Vgl Reed Consumer Electronic Banking 85. 
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909(b) van die EFT A wat bepaal dat die bewyslas op die finansiele instelling 

rus om aan te toon dat 'n elektroniese fondsoordrag gemagtig was, of indien 

dit ongemagtig was, dat die vereistes vir die aanspreeklikheid van die 

verbruiker, soos uiteengesit in artikel 909(a), nagekom is. 67 

Daar word egter aan die hand gedoen dat die oplossing vir hierdie spesifieke 

probleem nie uitsluitlik le by die ligging van die bewyslas nie, wat juis 'n 

sogenaamde "winner takes all" of "loser loses all" oplossing teweeg sal bring 

nie, maar eerder om 'n billike risikoreeling daar te stel, soos voorgestel in 

hoofstuk 10. Daarvolgens sal die kaarthouer beperk aanspreeklik wees totdat 

die finansiele instelling in kennis gestel is van die verlies of diefstal van die 

kaart/PIN. lndien die kaarthouer egter bedrieglik of nalatig opgetree het, 

behoort die kaarthouer vir alle skade aanspreeklik te wees. Die bewyslas om 

te bewys dat daar bedrog of nalatigheid by die kaarthouer teenwoordig was, 

behoort dan op die finansiele instelling of kaartuitreiker te rus. In die 

gedragskode wat deur die banke in Engeland aanvaar is, is 'n soortgelyke 

reeling getref: 

"In cases of disputed transactions the burden of proving fraud or gross negligence or 
that a card has been received by a customer will lie with the card issuer. In such 
cases card issuers will expect customers to co-operate with them in investigations. " 68 

Finansiele instellings behoort verder ook behoorlike foutoplossingsprosedure 

daar te stel en hulle kliente volledig daaroor inlig. 69 Die finansiele instellings 

behoort ook aangemoedig te word om verifikasietegnieke te ontwikkel wat 

dit feitlik onmoontlik vir enigiemand sal maak om ongemagtigde toegang tot 

die stelsels te verkry. 70 

13.5 KONTRAKTUELE BEPALINGS 

Dikwels word die bewysregtelike posisie van die klient ook deur die 

voorwaardes vir die gebruik van die kaart gereguleer. Die 

67 Kyk hoofstuk 10 oor risiko-aanspreeklikheid. Vgl ook Baker & Brandel par 13.02(4)(e). 

68 Good Banking 1 8. 5. 

69 Kyk hfst 14. Vgl Gutwirth & Joris 283 - 284. 

70 Kyk hieroor hoofstuk 9. 
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gebruiksvoorwaardes kan byvoorbeeld bepaal dat 'n sertifikaat deur enige 

bestuurder van die bank aangaande die verskuldigde bedrag wat deur die 

kaarthouer aan die bank betaalbaar is, prima facie bewys is van die 

korrektheid daarvan. 71 Meer verreikend is 'n bepaling dat 'n sertifikaat van die 

bank afdoende bewys van die verskuldigde bed rag sal wees. 72 

Daar was in die jongste tyd 'n aantal beslissings oor die geldigheid van hierdie 

soort bepalings. 73 In beide Nedbank Ltd v Abstein Distributors (Pty) Ltd74 en 

Donelly v Barclays National Bank Ltd75 het dit oor 'n borgkontrak ter 

versekering van oortrekkingsfasiliteite gegaan en in albei gevalle het die 

kontrak bepaal dat die sertifikaat van die bank afdoende bewys van die 

verskuldigde bedrag sal wees. 

In die Donelly-saak is beslis dat die bepaling geldig was. 76 In die Abstein-saak 

het die hof egter bevind dat s6 'n bepaling nietig was omdat dit contra bonos 

mores is. In beide hierdie sake het die hof hulle op die beslissing van die 

appelhof in Sasfin (Pty) Ltd v Beukes77 beroep. In die Sasfin-saak was 'n 

soortgelyke klousule in 'n sessie-ooreenkoms vervat. 

71 Vergelyk bv die gebruiksvoorwaardes van Eerste Nasionale Bank se Eerstekaart. 

72 Die gebruiksvoorwaardes van Standard Bank se Autobankkaarte bepaal byvoorbeeld 
soos volg: "Enige sertifikaat wat deur die Bank uitgereik is met betrekking tot die 
bedrag wat op die Rekening verskuldig is en/of die rentekoers wat betaalbaar is en/of 
enige transaksies op die Rekening en/of enige ander saak wat gedeeltelik of in sy 
geheel voortspruit uit die gebruik van die Kaart, sal vir alle doeleindes afdoende bewys 
wees van die feite wat daarin gestel word." Vgl oak die gebruiksvoorwaardes van die 
Volkskaskaart: "Die kaarthouer stem toe dat 'n sertifikaat wat deur enige bestuurder, 
assistent-bestuurder of rekenmeester van Volkskas (wie se aanstelling nie bewys hoef 
te word nie) onderteken is en wat die bedrag van die kaarthouer se skuld aan 
Volkskas in verband met die gebruik van die kaart aandui, afdoende bewys van 
daardie skuld sal wees." 

73 Kyk oak die bespreking van Kerr Public Policy 668 ev van die aangeleentheid. 

74 1989 (3) SA 750 (T). 

75 1990(1)SA375(W). 

76 Vgl oak die beslissings in Nedbank ltd v Van der Berg 1987 (3) SA 449 (W) en 
Standard Bank of SA Ltd v Neugarten 1987 (3) SA 695 (W). Kyk die kritiek van Kerr 
Public Policy 670 teen die beslissing in die Donel/y-saak op 670 ev. 

77 1989 (1) SA 1 (A). 
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Volgens R Kriegler in die Donelly-saak het die appelhot in die Sasfin-saak nie 

bevind dat 'n klousule in 'n kontrak wat bepaal dat 'n sertifikaat van die bank 

atdoende bewys is van enige verskuldigde bedrag as sodanig ongeldig is nie, 

maar dat die hot in die Sasfin-saak eerder verwys het na die besondere 

klousules van die spesifieke kontrak. 78 Kerr wys egter tereg daarop dat 

sodanige klousules soos die in die Sasfin- saak nie uitsonderlik is nie maar dat 

soortgelyke klousules voor die hot ook in ander sake gedien het, waar bevind 

is dat dit ongeldig is. 79 

In die Abstein-saak bevind WnR Le Roux egter dat die appelhot in die 

Sasfin-saak wel beslis het dat s6 'n klousule nietig was omdat dit contra 

bonos mores is. 80 Oor die relevante klousule in die Sasfin-saak se AR 

Smalberger: 81 

"The effect of the prov1s1ons of clause 3.24.2 is that such certificate cannot 
effectively be challenged on any ground save fraud. It constitutes the sole memorial 
of Beukes' indebtedness, and is conclusive proof of such indebtedness and the 
amount thereof. These clauses purport to oust the Court's jurisdiction to enquire into 
the validity or accuracy of the certificate, to determine the weight to be attached 
thereto or to entertain any challenge directed at it other than on the ground of fraud. 
As such they run counter to public policy (cf Schierhout v Minister of Justice 1925 
AD 417 at 424)." 

Dit blyk hieruit duidelik dat die uitspraak in die Abstein-saak korrek was. Oat 

die appelhot in die Sasfin-saak wel s6 'n klousule as contra bonos mores en 

78 1990 (1) SA 375 (W) 383. 

79 Public Policy 677. In die gevalle waar sulke klousules as geldig beskou is, doen Kerr 
aan die hand dat die howe in sulke gevalle die klousules gelees het asof dit sou dui 
op prima facie-bewys. Die howe gebruik hulle diskresie, soos uiteengesit in Magna 
Alloys and Research (SA) (Pty) Ltd v Ellis 1984 (4) SA 874 (Al. om te weier om 'n 
kontrak in sy geheel of gedeeltelik af te dwing, as die afdwinging daarvan teen die 
openbare belang sou wees (677 - 678). So bv sal die howe nie 'n klousule wat vir 
afdoende bewys voorsiening maak, afdwing, as daar bewerings van bedrog, 
onwettigheid of selfs van foute in die sertifikaat is nie. Vgl in die verband die uitsprake 
in Glenfield v Zebediela Employees' Co-operative Trading Society Ltd 1950 (2) SA 
155 (T) 165; Nedbank Ltd v Van der Berg 1987 (3) SA 449 (W) 451; Standard Bank 
of SA Ltd v Neugarten 1987 (3) SA 695 (W) 700 702; Senekal v Trust Bank of Africa 
ltd 1978 (3) SA 375 (A) 387. Kyk Kerr Public Policy 674 ev. 

80 1989 (3) SA 750 (T) 754. 

81 1989 ( 1) SA 1 (A) 14 - 1 5. 
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dus nietig beskou het, blyk ook uit die minderheidsuitspraak van AR van 

Heerden waar hy die volgende te se het oor die spesifieke klousule: 82 

"Ek stem saam dat die klousule in stryd met openbare beleid is. Daar is 'n duidelike 
onderskeid tussen 'n bepaling wat meebring dat 'n sertifikaat van 'n skuldeiser prima 
facie bewys van die omvang van 'n skuld is, en een wat aan die sertifikaat 
onweerlegbare bewyswaarde verleen." 

Die Donel/y-saak is sonder meer in Bankorp Ltd v Hendler83 gevolg. In 

Inter/and Durban (Pty) Ltd v Walters N084 het die hof horn egter aan die 

Sasfin-beslissing gebonde geag, en gevolglik beslis dat so 'n klousule contra 

bonos mores en onafdwingbaar is. Die Donelly-saak is soos volg deur WnR 

Viljoen onderskei: 

"It was pointed out that the provision in Donelly's case occurred in an agreement between 
a recognised, reputable commercial bank of more than a century's standing in this country 
and its client. Moreover, the point regarding the invalidity of the clause in the suretyship was 
raised for the first time on appeal and at the trial the correctness of the certificate had never 
been placed in doubt by the debtor, who gave evidence. "85 

Daar word egter aan die hand gedoen dat die feit dat een van die 

kontrakspartye 'n "recognised, reputable commercial bank of more than a 

century's standing in this country, which issued regular bank statements to 

the principal debtor ... " ,86 is en die feit dat die vraag na die geldigheid van die 

klousule eers op appel aangehoor is, nie relevant is vir die vraag of die 

betrokke klousule contra bonos mores is of nie. Daar is in elk geval geen rede 

waarom daar onderskeid getref behoort te word tussen verskillende soort 

skuldeisers nie. 87 

In twee verdere sake is oak bevind dat die laasgenoemde tipe bepaling contra 

82 1989 (1) SA 1 (A) 23. 

83 1992 (4) SA 375 (W). 

84 1993 (1) SA 223 (K). 

85 Op 2291. Kyk ook Kerr Public Policy 672. 

86 Donelly v Barclays National Bank Ltd 1990 ( 1) SA 375 (W) 384. 

87 Vgl Kerr Public Policy 672 - 673. 
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bonos mores en ongeldig is. In First National Bank of SA Ltd v Sphinx 

Fashions CC88 ag die hof horn gebonde aan die Sasfin-saak en se dat so 'n 

bepaling nietig is omdat dit neerkom op 11 
••• an ouster of a Court's jurisdiction 

to enquire into the correctness of the calculations upon which the certificate 

no doubt is based, and which consequently offends against public 

policy ... 11 
•
89 In Pangbourne Properties Ltd v Nitor Construction (Pty) Ltd90 het 

die hof bevind dat die betrokke klousule bloat bepaal dat die sertifikaat prima 

facie-bewys van die verskuldigde bedrag is en daarom afdwingbaar is. lndien 

die klousule bepaal het dat die sertifikaat afdoende bewys van die 

verskuldigde bedrag sou wees sou die hof nie gehuiwer het om in navolging 

van die Sasfin-saak ook te bevind dat so 'n klousule ongeldig is nie. 91 

In Ex parte Minister of Justice: In re Nedbank Ltd v Abstein Distributors (Pty) 

Ltd and others and Donelly v Barclays National Bank Ltd92 het die Minister 

van Justisie ingevolge artikel 23 van die Wet op die Hooggeregshof 59 van 

1959 ten einde laaste 'n regsvraag aan die Appelhof voorgele waarin die 

Appelhof versoek is om uitsluitsel oor die botsing tussen die uitsprake van die 

provinsiale afdelings te gee. 

Die Appelhof verwerp tereg die Done//y-beslissing en keur die 

Abstein-beslissing goed: 

"The interpretation of the Court in Nedbank Ltd v Abstein Distributors (Pty) Ltd and 
Others 1989 (3) SA 750 (T) of the decision of the Appelate Division of the Supreme 
Court of South Africa in the matter of Sasfin (Pty) Ltd v Beukes 1989 ( 1) SA ( 1) (A) 
relating to the validity of a so-called ·conclusive proof clause' in favour of a creditor 
in an agreement in terms whereof the creditor is to be the author of the certificate of 
balance issued under such a clause, correctly reflects the law, namely, that such a 
clause is in itself contra bonos mores and therefore void regardless of the context of 
the agreement in which it finds itself. "93 

88 1993 (2) SA 721 (W). 

89 Op 725. 

90 1993 (4) SA 206 (W) 223. 

91 Op 223. 

92 1995 (3) SA 1 (A). 

93 Op 22. 
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Soos blyk uit die aanhaling hierbo het die Appelhof spesifiek daarop gewys 

dat die klousule in die Sasfin-saak voorsiening gemaak het vir 'n sertifikaat 

wat deur die skuldeiser self uitgereik sou word. 94 Hierdie soort klousule is 

contra bonos mores en onafdwingbaar. Die klousule moet egter onderskei 

word van die geval waar die kontrak voorsiening maak vir afdoende bewys 

deur middel van 'n sertifikaat wat deur 'n onafhanklike derde party uitgereik 

word. In hierdie laasgenoemde geval is die klousule geldig en afdwingbaar. 95 

Die uitspraak handel slegs oor klousules wat vir afdoende bewys voorsiening 

maak. Die gevolgtrekking wat dus gemaak kan word, is dat 'n klousule in 'n 

kontrak wat bepaal dat 'n sertifikaat van die bankprima facie-bewys van die 

verskuldigde bedrag is, en wat slegs 'n weerleggingslas op die skuldenaar 

(kaarthouer) plaas, geldig en afdwingbaar is, selfs al word die sertifikaat deur 

die skuldeiser self uitgereik. 

Kontraktuele bepalings soos die vervat in die koeverte wat vir deposito's 

verskaf word, naamlik dat enige transaksierekord wat uitgereik word 

onderhewig sal wees aan bevestiging deur die betrokke finansiele instelling 

en dat in die geval van 'n teenstrydigheid tussen die transaksierekord en die 

rekords van die finansiele instelling, laasgenoemde as finaal en bindend op die 

deposant beskou sal word, plaas die klient ook in 'n netelige posisie. 

Daar word aan die hand gedoen dat die kontraktuele bepaling op die 

depositokoeverte soos dit huidiglik daar uitsien, daarop neerkom dat die 

rekords van die finansiele instelling as afdoende bewys dien. In Ex parte 

Minister of Justice: In re Nedbank Ltd v Abstein Distributors (Pty) Ltd and 

others and Donelly v Barclays National Bank Ltd het AR Steyn die volgende 

uiteensetting in S v Moroney96 wat betref klousules in kontrakte wat 

voorsiening maak vir afdoende bewys, met goedkeuring aangehaal: 97 

94 Op 21H. 

95 Op 9, 11. Kyk ook Ocean Diners (Pty) Ltd v Golden Hill Construction CC 1993 (3) SA 
331 (A) 342 - 343. 

96 1978 (4) SA 389 (A) 406F-H 

97 1995 (3) SA 1 (A) 15 
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" • Sufficient proof' of a fact connotes proof which in the absence of countervailing 
evidence may be accepted by a court as establising such fact. ·Conclusive proof' of 
a fact connotes proof which a court is obliged to accept, to the exclusion of all 
countervailing evidence, as establishing such fact. When a statutory enactment 
prescribes that a document or a certificate by its production to a court constitutes 
· sufficient proof' of some stated fact or conclusion the effect of such enactment is 
that such document or certificate can in the absence of countervailing evidence 
constitute proof of such fact. ·Sufficient proof', unless the context in which it is used 
compels another conclusion, is equivalent to prima facie proof. However, where the 
enactment provides that a document or certificate will on production constitute 
conclusive proof of some stated fact then the effect of the enactment is to create a 
presumptio juris et de jure that the document or certificate establishes incontrovertibly 
the truth of that fact. No evidence may be led to contradict it. The distinction 
between ·sufficient' and ·conclusive' in relation to ·proof' or to ·evidence' is well 
established. "98 

Dit is duidelik dat die gevolg van die kontraktuele bepaling op die 

depositokoevert ook is dat die finansiele installing se rekords 'n presumptio 

juris et de jure daarstel dat die rekords onbetwisbaar is en dat geen getuienis 

gelei kan word om dit te weerspreek nie. In die lig van die uitspraak in Ex 

parte Minister of Justice: In re Nedbank Ltd v Abstein Distributors (Pty) Ltd 

and others and Donelly v Barclays National Bank Ltd behoort sodanige 

bepalings ook as contra bonos mores en daarom onafdwingbaar beskou te 

word. AR Steyn se ook in die saak: 

"Is is common knowledge by now that banks have computerised their operations. The 
reliability of a computer, no matter how sophisticated, depends not only on the 
quality and condition of the instrument itself but also on the quality and performance 
of the operator thereof. Mistakes do occur. "99 

lngevolge algemene beginsels behoort die bewyslas op die klient wat beweer 

dat 'n deposito by 'n OTM gemaak is, op die klient te rus. 100 Die klient sal 

moet bewys dat die geld wel in 'n koevert geplaas en behoorlik in die masjien 

gedeponeer is. lndien die behoorlike funksionering van die betalingstelsel 

egter in geskil geplaas word, behoort die bewyslas op die bank te rus. Die 

finansiele instelling verskaf die betalingstelsel en beskik derhalwe oor die 

98 Alhoewel die uiteensetting van WAR Winsen in S v Moroney 1978 (4) SA 389 (A) 
406F-H na wetgewing verwys, het AR Steyn gese dat die uiteensetting ook vir 
klousules in kontrakte korrek is. 

99 1995 (3) SA 1 (A) 13. 

100 Vgl Schmidt 31 ev. 
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kennis oor hoe elektroniese fondsoordrag bewerkstellig word. Die finansiele 

instelling het verder ook beheer oor die funksionering van die OTM 'e so we I 

as die aktiwiteite van die personeel wat hierdie rekenaarstelsels hanteer en 

monitor. Dis daarom net billik dat die bewyslas oor die behoorlike 

funksionering van die betalingstelsel op die bank rus. 101 

13.6 DIE BEWYSWAARDE VAN TRANSAKSIESTROKIES 

Die vraag of die transaksiestrokie as bewysmiddel gebruik kan word, is baie 

belangrik vir die verbruiker. 102 Sodra daar 'n fout ontstaan, soos byvoorbeeld 

waar die OTM minder kontant uitbetaal as waarmee die klient se rekening 

gebebiteer is, of die klient se rekening word twee maal gedebiteer met 

dieselfde bedrag, is die transaksiestrokie dikwels al tasbare bewys wat die 

klient in sy besit het. 103 Een geval wat hier te lande gerapporteer was, was 

waar die OTM van 'n sekere bouvereniging nagelaat het om die gevraagde 

kontant te gee en die boodskap "Try again later" vertoon het. 104 Die klient is 

egter gedebiteer met die bedrag wat hy nooit ontvang het nie. Sulke foute 

kan reggestel word as die kliente hulle transaksiestrokies te voorskyn kan 

bring. Die vraag is egter wat die geval sou gewees het as die klient soos in 

die meeste gevalle sekerlik gebeur, sy transaksiestrokie weggegooi het. 

Kliente word nie deur die banke gewaarsku om hulle transaksiestrokies te 

bewaar nie en banke is ook nie verplig om transaksiestrokies uit te reik nie. 

Gewoonlik word daar by OTM- en EFTPOS-transaksies 'n strokie verskaf, 

maar in Suid-Afrika is die finansiele instellings nie daartoe verplig nie en kan 

dit gebeur dat daar geen transaksiestrokie verskaf word nie. Die vraag is dus 

in die eerste plek of die klient 'n reg behoort te he op 'n geskrewe/gedrukte 

transaksierekord elke keer as daar 'n elektroniese fondsoordrag gemaak word. 

Daar is niks wat die finansiele instellings dwing om elke keer 'n 

transaksierekord by byvoorbeeld 'n OTM te verskaf nie. Dit gebeur dikwels 

dat die drukkersfunksie van die OTM stukkend is en dat die klient dan geen 

rekord van sy transaksie verkry nie. Hierdie toedrag van sake is 

101 Price 4. Vgl oak Schmidt 28 oar die bewyslas waar daar meer as een geskilpunt is. 

102 Poullet & Vandenberghe 43 ev. 

103 Kaiser Evidential repercussions 5 7. 

104 Sunday Times-Metro "Pay now, try later" 21Junie1987 4. 
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onaanvaarbaar. 105 Dit behoort vir die verbruiker moontlik te wees om 

minstens die begin te he van 'n ouditspoor as iets sou verkeerd gaan. Die 

Jack Report 106 het ook die belang daarvan vir die klient onderstreep. Die 

Eng else gedragskode, "Good Banking", maak intussen daarvoor voorsiening 

dat kaartuitreikers hulle kliente sal voorsien van 'n "written record on their 

statements of account of all payments and withdrawals made. In addition, in 

many cases customers will be provided with an immediate written record. " 107 

'n Voorbeeld van wetgewing in die verband is te vinde in Denemarke waar 

artikel 15 van die "Payment Cards Act" 108 bepaal dat: 

"The cardholder is entitled to have a receipt in connection with each payment card 
transaction." 

Net so bepaal artikel 6.3 van die tweede Europese aanbevelings rakende 

betalingstelsels dat die kaarthouer, indien hy dit versoek, van 'n rekord van 

sy transaksie voorsien moet word. 109 

lngevolge die Australiese gedragskode mag kaartuitreikers kies om 

kaarthouers 'n opsie te gee om te spesifiseer dat 'n kwitansie 

(trnsaksierekord) nie benodig word nie. lndien 'n transaksierekord wel 

uitgereik word, moet die transaksierekord die volgende inigting bevat: 110 

(i) Die bedrag van die transaksie; 

(ii) die datum van die transaksie en waar moontlik, die tydstip van die 

transaksie; 

(iii) die tipe transaksie, dit wil se of dit 'n deposito, onttrekking of 

oordrag is (kodes mag gebruik word as hulle op die transaksierekord 

verduidelik word); 

105 Vgl oak Mitchell Electronic Banking 20. 

106 87-88. 

107 Par 19. 1. 

108 1984. Kyk Mitchell Electronic Banking 20. 

109 Thunis The Second European Recommendation 106. 

110 Par 4.1 Kyk oak Harland 264; Weerasoria & Wallace Banker-Customer 156 - 157. 
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(iv) 'n aanduiding van die rekening wat gedebiteer of gekrediteer word; 

(v) data wat die kaartuitreiker in staat sal stel om die klient en die 

transaksie te identifiseer; 

(vi) die algemene ligging van die terminaal wat gebruik is, of 'n 

nommer of kode wat die terminaal kan identifiseer; 

(vii) in die geval van 'n EFTPOS-transaksie, die naam van die handelaar 

aan wie betaling gemaak is. 

(viii) waar toegang verkry word tot rekenings deur middel van 'n OTM, 

die balans van die rekening. 

Die Nieu-Seelandse gedragskode beveel ook aan dat 'n transaksiestrokie wel 

verskaf moet word en dat dit die volgende inligting moet bevat: 111 

(i) Die bedrag van die transaksie. 

(ii) Die datum, en indien geskik, die tydstip van die transaksie. 

(iii) Die soort transaksie, byvoorbeeld deposito, onttrekking, of oordrag. 

(iv) Die rekenings wat gedebiteer en/of gekrediteer word. 

(v) Data wat die kaartuitreiker in staat stel om die klient en die 

transaksie te identifiseer. 

(vi) 'n Naam, nommer of kode wat die terminaal waar die transaksie 

uitgevoer is, sal identifiseer. 

(vii) In die geval van 'n EFTPOS-transaksie, die naam van die handelaar 

aan wie betaling gemaak is. 

(viii) Die balans van die rekening in gevalle waar toegang tot 'n 

rekening deur die OTM verkry is. 

Voordat die transaksiestrokie as bewys van die bestaan van 'n transaksie 

gebruik kan word, behoort daar uiteraard 'n sekere hoeveelheid minimum 

inligting daarop te verskyn. Die inligting daarop behoort minstens die tyd, 

datum en plek van die transaksie in te sluit, die rekeningnommer van die 

klient en die bedrag van die transaksie. 112 As hierdie minimum inligting nie 

daarop verskyn nie, kan weinig daarmee bewys word. 

In Amerika word ook vereis dat wanneer die verbruiker 'n elektroniese 

111 Par 1 7. 1 . 1 . 

112 Poullet & Vandenberghe 44. 
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fondsoordrag by 'n terminaal inisieer, die finansiele instelling 'n geskrewe 

transaksierekord aan die verbruiker beskikbaar moet stel 113
, wat die volgende 

duidelik uiteensit: 

- die bedrag van die oordrag; 

- die datum waarop die oordrag ge'inisieer is; 

- die soort oordrag gemaak en die soort rekening betrokke; 

- 'n nommer of kode wat die verbruiker, die verbruiker se rekening of die 

toegangsmiddel wat gebruik is, sal identifiseer; 

- die lokaliteit van die terminaal; en 

- die naam van enige derde party na of van wie fondse oorgedra is. 

Betalings per telefoon en betalings waar daar gebruik gemaak word van 

tuisbanktoerusting, word hiervan uitgesluit. 114 

Artikel 906(f) van die EFT A bepaal verder die volgende: 

"In any action involving a consumer, any documentation required by this section to 
be given to the consumer which indicates that an electronic fund transfer was made 
to another person shall be admissible as evidence of such transfer and shall constitute 
prima facie proof that such transfer was made." 115 

113 EFTA art 906(a), Reg E art 205.9. Kyk Felsenfeld Legal Aspects 39 ev; Baker & 
Brandel par 14.02(2)(a); Geva Electronic Funds Transfers par 6.06[3]. Daar word ook 
aan die vereiste voldoen as die OTM so geprogrammeer is dat die klient kan kies of 
hy 'n transaksierekord wil ontvang of nie. Daar word egter nie aan die vereiste 
voldoen as die vereiste inligting slegs op die skerm vertoon word nie. 

114 Baker & Brandel 14-24; Geva Electronic Funds Transfers 6-1 28. 

115 Kyk Budnitz Problems of proof 51 - 53 oor interpretasieprobleme. 'n Elektroniese 
fondsoordrag word deur art 903 van die EFTA omskryf as 'n oordrag van fondse 
"other than a transaction originated by check, draft, or similar paper instrument, 
which is initiated through an electronic terminal ... so as to order, instruct, or 
authorize a financial institution to debit or credit an account". Die vraag wat ontstaan, 
is of die inbetaling van tjeks by 'n OTM nie deur hierdie definisie uitgesluit is nie. 
Volgens Budnitz was dit nie die bedoeling van die wetgewer nie en sou so 'n uitleg 
dus nie korrek wees nie, veral ook omdat dit 'n anomalie sou skep aangesien 
kontantinbetalings wel deur die Wet ingesluit is. Die feit dat die inbetaling ingevolge 
art 906(f) 'n oordrag na 'n ander persoon moet wees, behoort volgens Budnitz ook 
nie 'n probleem te wees nie aangesien die inbetaling 'n skuldenaar-skuldeiser 
verhouding tussen die klient en die finansiele instelling tot stand bring. Die inbetaling 
is dus nie 'n oordrag na die klient self nie, maar inderdaad 'n oordrag na 'n ander 
persoon, naamlik die finansiele instelling. Die finansiele instelling se verpligting is om 
die bedrag van die inbetaling teen die rekening van die klient te krediteer en dit 
volgens sy opdrag te betaal.(Vgl ook Kaiser Evidential repercussions 59). Dit blyk 
egter uit Baker & Brandel par 14.02(2)(c), dat hierdie laaste interpretasie nie so deur 
die amptelike kommentaar op art 906(f) aanvaar word nie. Daarvolgens is 'n deposito 
op die klient sy eie rekening nie 'n "transfer to another person" nie, en sal art 906(f) 
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Op grond van hierdie bepaling kan transaksiestrokies en bankstate gebruik 

word as prima facie-bewys van betaling teen derdes. 116 Daar word dus aan 

die transaksiestrokie en aan die bankstaat 'n sekere bewyskrag toegeken en 

die EFTA versterk hiermee die posisie van die verbruiker. Hierdie bepaling is 

natuurlik van weinig waarde vir die verbruiker as hy sy transaksiestrokie of 

bankstaat nie bewaar het nie, of in die geval van foutwerking van die OTM 

waardeur die verkeerde bedrag op die transaksiestrokie vermeld word of waar 

geen transaksiestrokie verskaf is nie. 117 

lndien die transaksiestrokie of bankstaat in ons reg beskou word as prima 

facie-bewys van die transaksie, sal dit 'n weerleggingslas op die finansiele 

instellings sal plaas. 118 lndien die finansiele instelling horn nie van hierdie 

weerleggingslas kan kwyt nie, sal die bewys afdoende geag word. Natuurlik 

sat so 'n reeling nie vir die klient van enige hulp wees waar die OTM 'n 

bedrag wat minder is as die bedrag op die transaksiestrokie aangedui, 

uitbetaal nie. Dit sal slegs tot voordeel van die klient strek waar die klient sy 

kaart gebruik om 'n kredietoordrag te maak na 'n ander persoon se 

rekening, 119 en die oordrag word vir die verkeerde bedrag of glad nie deur die 

finansiele instelling gemaak nie. 

Die vraag is egter of s6 'n reeling ook billik sat wees in die geval van 'n 

deposito by 'n OTM. In die geval waar die klient 'n fout maak of bewustelik 

en op 'n bedrieglike wyse 'n bedrag insleutel wat meer is as die werklike 

deposito, behoort die strokie ook prima facie-bewys teen die bank te wees 

van die bedrag wat hy inbetaal het? 120 In Amerika is die posisie dat 'n 

tjekdeposito nie ingesluit is in die definisie van 'n elektroniese fondsoordrag 

dus nie van toepassing wees nie. Bewys van ontvangs van die tjek kan in elk geval 
nog nie bewys wees dat dit ook gehonoreer is deur die betrokkene bank nie. 

116 Schutte & Stuurman 40; Baker & Brandel par 14.02(2)(c); Felsenfeld Legal Aspects 
43. 

117 Budnitz Problems of proof 53; Poullet & Vandenberghe 48. 

118 Schmidt 64. 

119 Die klient betaal byvoorbeeld 'n rekening deur gebruik te maak van die OTM. 

120 Vgl Crawford New laws 50. 
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in die EFTA nie, 121 en daarom sal 'n transaksiestrokie in die geval waar 'n tjek 

by 'n OTM gedeponeer word, geen bewyswaarde he nie. 122 'n 

Kontantdeposito sal ook nie tot gevolg he dat die transaksiestrokie enige 

bewyswaarde verkry nie, omdat dit nie 'n oordrag na 'n ander persoon is nie 

soos vereis deur artikel 906(f) van die EFTA nie. 123 

In die geval van 'n deposito reflekteer die transaksiestrokie bloot dit wat die 

klient ingesleutel het. 124 Alhoewel die transaksiestrokie dus bewys kan wees 

van die bestaan van 'n transaksie, kan die strokie nie gebruik word om die 

bedrag van die transaksie te bewys nie. Die transaksiestrokie word deur 

Poullet & Vandenberghe125 beskryf as bloot 'n memorandum of erkenning van 

'n transaksie. Die finansiele instelling kan slegs vasstel of daar inderdaad 'n 

deposito gemaak is, deur 'n fisiese kontrole uit te oefen, naamlik deurdat die 

deposito deur bankamptenare nagegaan word. In die lig hiervan behoort daar 

nie enige bewyswaarde aan die strokie in die geval van 'n deposito geheg te 

word nie, aangesien die strokie bloot bewys is dat iemand met die klient se 

kaart en PIN, die terminaal gebruik het. 

Soos reeds hierbo in 13.5 verduidelik, sal die bewyslas ingevolge algemene 

beginsels op die klient wat beweer dat 'n deposito by 'n OTM gemaak is, rus. 

Die klient sal moet bewys dat die geld wel in 'n koevert geplaas en behoorlik 

in die masjien gedeponeer is. Daar verder word aan die hand gedoen dat 

indien daar 'n dispuut ontstaan oor 'n deposito by 'n OTM, die 

foutoplossingsprosedures van die bank met vrug aangewend kan word om 'n 

oplossing te probeer vind. 126 

13. 7 GEVOLGTREKKING 

Die vraag is of finansiele instellings verplig behoort te word om in alle gevalle 

121 Reg E art 205.2(g). 

122 Kyk Felsenfeld Legal Aspects 43. 

123 Kyk Felsenfeld Legal Aspects 43. 

124 Vgl Poullet & Vandenberghe 45. 

125 53. 

126 Kyk hfst 14. 
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transaksiestrokies te verskaf. Hierdie vraag hang nou saam met die 

bewyswaarde van die transaksiestrokie. lndien die transaksiestrokie enige 

bewyswaarde vir die klient het, behoort finansiele instellings verplig te word 

om dit te verskaf. 

Dit is duidelik dat transaksiestrokies in die geval van OTM 'e tog, wanneer 'n 

dispuut ontstaan, as bewysmiddel gebruik kan word. Die strokie sal 

byvoorbeeld bewyswaarde he in gevalle waar die verkeerde bedrag op die 

bankstaat aangetoon word. Die transaksiestrokie sal ook van waarde wees 

waar die klient byvoorbeeld beweer dat 'n bepaalde oordrag gemaak is (die 

klient het byvoorbeeld 'n rekening by wyse van die OTM betaal), maar die 

bank het nie die oordrag gemaak nie of die bank het 'n verkeerde bedrag 

oorgedra. 

In die geval van EFTPOS behoort die transaksiestrokie waarskynlik 'n groter 

mate van bewyswaarde te he in die geval waar byvoorbeeld die bedrag op die 

klient se bankstaat verskil van die bedrag op die strokie aangedui. Die strokie 

in die geval van 'n EFTPOS-transaksie verskil in een belangrike opsig van die 

wat verskaf word by OTM 'e. Die strokie is naamlik nie net verteenwoordigend 

van die elektroniese fondsoordrag nie, maar ook 'n stawende stuk vir die 

koop van goedere. 127 Omdat hier ook geen kontant betrokke is in sulke 

transaksies nie, is daar weinig geleentheid vir die ma/a fide-klient om die bank 

te bedrieg. 

Soos reeds verduidelik, voordat die transaksiestrokie as bewys van die 

bestaan van 'n transaksie gebruik kan word, behoort daar 'n sekere 

hoeveelheid minimum inligting daarop te verskyn. Die inligting daarop behoort 

minstens die bedrag van die transaksie; die datum van die transaksie; die 

soort transaksie, byvoorbeeld deposito, onttrekking, of oordrag; die rekenings 

wat gedebiteer en/of gekrediteer word; data wat die kaartuitreiker in staat 

stel om die klient en die transaksie te identifiseer; 'n naam, nommer of kode 

wat die terminaal waar die transaksie uitgevoer is, sal identifiseer; in die geval 

van 'n EFTPOS-transaksie, die naam van die handelaar aan wie betaling 

gemaak is, te bevat. As hierdie minimum inligting nie daarop verskyn nie, kan 

weinig daarmee bewys word. 

127 Poullet & Vandenberghe 46. 
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Daar word derhalwe aanbeveel dat finansiele instellings by wyse van 

wetgewing verplig mo et word om transaksiestrokies by OTM' e en in die geval 

van EFTPOS-transaksies te verskaf. lndien die OTM of EFTPOS-terminaal op 

enige gegewe tydstip nie in staat is om 'n transaksiestrokie te verskaf nie, 

behoort die klient, voordat die transaksie deurgevoer word, daarvan in kennis 

gestel te word en die keuse gegee te word om die transaksie te kanselleer. 

Hierdie transaksiestrokies behoort ook die minimum inligting, soos hierbo 

uiteengesit, te bevat. 
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HOOFSTUK 14 

GESKIL VOORKOMING EN -BESLEGTING 

14. 1 INLEIDING 

Geskille tussen kliente en finansiele instellings kan dikwels voorkom word 

indien die bank, v66r kontraksluiting, die klient se regte en verpligtinge en ook 

die van die bank behoorlik verduidelik en uiteengesit het. lndien die klient 

volledig daaroor ingelig is en daar ook 'n foutoplossingsprosedure bestaan, 

sal menige duur regsgedinge vermy word. Die klient sal ook 'n groter 

gebruikersvertroue in die aanwending van elektroniese fondsoordrag as 'n 

betalingsmetode ontwikkel. 

14.2 "OPENBAARMAKINGSPLIG" 

Daar kan geen twyfel daaroor bestaan dat dit nie net in die belang van die 

klient is dat die bank sy regte en verpligtinge behoorlik sal verduidelik en 

uiteensit nie, maar dat die bank ook daarby sal baat. In die verslag "Losing 

at Cards" is ook aanbeveel dat die banke, wanneer hulle kaarte uitreik, die 

belang van die bedinge en voorwaardes van die ooreenkoms wat hulle met 

die klient sluit, sal benadruk en verduidelik. 1 

Hierdie sogenaamde "openbaarmakingsplig" van die bank is in ander lande op 

die volgende wyse hanteer: 

14.2.1 Denemarke 

Artikel 13(2) van die 11 Act on Payment Cards 11 vereis dat geskrewe inligting 

oor die gebruik van die kaart aan die kaarthouer gegee mo et word v66rdat 'n 

ooreenkoms vir die gebruik van 'n betalingskaart gesluit word. Die inligting 

wat aan die kaarthouer gegee moet word, word uitdruklik in artikel 13( 1) 

gespesifiseer. Hierdie inligting sluit onder andere in die gebruiksmoontlikhede 

van die kaart, die voorwaardes vir die gebruik van die kaart, en die prosedure 

Op 39. 
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wat gevolg behoort te word as die kaart verlore sou raak of deur 

ongemagtigde persone misbruik word. 

14.2.2 Die Verenigde State van Amerika 

Die beginsel van openbaarmaking speel 'n groot rol in die EFTA. Regulasie E 

vereis dat die volgende spesifieke aspekte aan die verbruiker bekend gemaak 

moet word voordat daar vir elektroniese fondsoordragdienste gekontrakteer 

kan word: 2 

{ 1) Die omvang van die verbruiker se aanspreeklikheid vir 

ongemagtigde oordragte, en na keuse van die finansiele instelling, die 

wenslikheid daarvan om so gou as moontlik verlies of diefstal van die 

kaart of PIN of 'n ongemagtigde oordrag te rapporteer. 

{2) Die telefoonnommer en adres van die persoon of kantoor wat in 

geval van diefstal of 'n ongemagtigde oordrag in kennis gestel moet 

word. 

{3) Die finansiele instelling se besigheidsdae. 3 

{4) Die aard van en die beperkinge op die elektroniese fondsoordragte 

wat die verbruiker mag maak. Hierdie inligting hoef nie gegee te word 

as die geheimhouding daarvan noodsaaklik is vir die veiligheid van die 

elektroniese fondsoordragstelsel nie. 

{5) Die koste verbonde aan elektroniese fondsoordragte. 

{6) Die verbruiker se reg op dokumentasie, dit wil se sy reg op 'n 

transaksiestrokie en op gereelde bankstate. 

{7) Die verbruiker se reg om betaling te stop en die verwante 

prosedures. 

{8) Die aanspreeklikheid van die finansiele instelling teenoor die 

verbruiker vir die finansiele instelling se versuim om betaling te maak 

of te stop. 

{9) Die omstandighede waarin 'n finansiele instelling in die gewone 

loop van sake inligting oor 'n rekening aan derdes bekend sal maak. 

2 Reg E art 205. 7, EFT A art 905(a), 15 USC art 1693c(a). Kyk ook Felsenfeld Legal 
Aspects 27 ev; Baker & Brandel par 14.01; Geva Electronic Funds Transfers par 
6.06. Reg E art 205.7(a) vereis dat die openbaarmaking moet geskied "[a]t the time 
a consumer contracts for an electronic fund transfer service" of "before the first 
electronic fund transfer is made involving a consumer's account". 

3 Besigheidsdae word in Reg E 205.2(d) omskryf. 
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( 10) 'n Uiteensetting van die foutoplossingsprosedures. 

Daar word ook vereis dat hierdie openbaarmaking van die finansiele instelling 

in die vorm van 'n redelik verstaanbare, geskrewe mededeling moet wees. 4 

lndien hierdie aspekte nie aan die klient openbaar gemaak word nie, sal die 

finansiele instelling nie die klient vir 'n ongemagtigde oordrag aanspreeklik 

kan hou nie. 5 

14.2.3 Australie 

lngevolge die Australiese gedragskode moet kaartuitreikers dokumentasie oor 

die gebruik van 'n kaart aan die kaarthouer beskikbaar stel voordat die kaart 

gebruik word. 6 Die bedinge en voorwaardes vir die gebruik van die kaart moet 

duidelik en ondubbelsinnig te wees. In die besonder behoort die gedeeltes 

wat handel oor die kaarthouer se aanspreeklikheid en pligte eenvoudig 

uiteengesit wees en ook uitgelig wees. 7 Kaartuitreikers moet die kaarthouers 

aanmoedig om die bedinge en voorwaardes vir die gebruik van die kaart te 

lees. Kopiee moet by alle takke beskikbaar wees. Die kontraktuele 

voorwaardes moet voorsien word wanneer daarom versoek word, met 

kennisgewing van die aanvaarding van 'n aansoek vir 'n kaart, of saam met 

die kaart/PIN, wat ook al die vroegste mag wees. 8 lnligting vervat in hierdie 

dokumentasie moet aspekte insluit soos die koste van die gebruik van die 

elektroniese fondsoordragkaart en PIN, beperkings op die gebruik van die 

kaart, die prosedure wat gevolg moet word om die verlies of diefstal van die 

kaart aan te meld, 'n beskrywing van die tipe transaksies wat aangegaan mag 

word en van die rekenings waartoe toegang verkry mag word, en die metode 

om foutoplossingsprosedures te aktiveer. 9 

4 Felsenfeld Legal Aspects 27; Baker & Brandel 14-5; Geva Electronic Funds Transfers 
par 6.06[2][a]. 

5 Kyk Felsenfeld Legal Aspects 19. Vgl ook hfst 10 oor die risikoreeling in elektroniese 
betalingsverkeer. 

6 Par 2.3. Kyk ook Harland 262 - 263; Weerasoria & Wallace Banker-Customer 156. 

7 Par 2.1. 

8 Par 2.2. 

9 Par 2.3. 
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14.2.4 Nieu-Seeland 

Die Nieu-Seelandse gedragskode bepaal dat alle bedinge en voorwaardes 

betreffende die gebruik van kaarte in eenvoudige taal uiteengesit moet word 

en dat die kaarthouer se aanspreeklikheid spesifiek in die teks uitgelig moet 

word. Hierdie bedinge en voorwaardes moet aan die klient verskaf word sodra 

daar aansoek gedoen word vir 'n kaart, of wanneer die aansoek aanvaar 

word, of wanneer die kaart en/of PIN verskaf word, wat oak al die vroegste 

gebeur. 10 

Paragraaf 11.4 bepaal dat die kaarthouer met die volgende geskrewe inligting 

voor of met ontvangs van die kaart voorsien moet word: 

{i) Enige koste wat verband hou met die uitreiking van die kaart en PIN 

en/of die koste vir die gebruik daarvan vir elektroniese 

fondsoordragtransaksies. 

{ii) Die kaarthouer se aanspreeklikheid vir die ongemagtigde gebruik 

van sy kaart. 

(iii) Enige beperkinge op die gebruik van die kaart. 

(iv) Die soort transaksies wat met die kaart aangegaan mag word en 

die rekeninge waartoe toegang verkry mag word. 

(v) Enige kredietfasiliteite waartoe deur middel van 'n elektroniese 

terminaal toegang verkry kan word. 

(vi) Die prosedure om die gebruik van 'n kaart te stop en om die verlies 

of diefstal van die kaart/PIN te rapporteer, insluitende telefoonnommers 

wat na-ure bereik kan word. 

(vii) Hoe om die foutoplossingsprosedure van die kaartuitreiker te 

gebruik. 

{viii) PIN-sekuriteit en die keuse van 'n PIN. 

14.2.5 Evaluasie 

Daar word voorgestel dat wetgewing aanvaar moet word wat banke sal 

verplig om die volgende geskrewe inligting aan die klient te verskaf wanneer 

die kaart en/of PIN aan die klient uitgereik word. (Hierdie inligting moet 

10 Par 11.2 en 11.3. 
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duidelik en ondubbelsinnig uiteengesit word. 11
): 

(i) Die funksies van die kaart en die PIN en enige beperkinge op die 

gebruik daarvan. 

(ii) Kaarthouers moet gewaarsku word om hulle PIN's veilig te bewaar 

en indien hulle 'n rekord daarvan hou, dit in 'n onherkenbare vorm te 

doen, maar in elk geval nie naby die kaart te bere nie. 

(iii) Die prosedure wat gevolg moet word wanneer die klient nie meer 

die kaart/PIN wit gebruik nie en om die diefstal of verlies van die 

kaart/PIN te rapporteer. Hiermee saam moet oak die adres en 

telefoonnommer van die instansie wat in kennis gestel moet word van 

die verlies of diefstal van 'n kaart, verskaf word. 

(iv) Die kaarthouer se aanspreeklikheid vir die ongemagtigde gebruik 

van sy kaart en/of PIN. 

(v) 'n Verduideliking van die foutoplossingsprosedure van die bank. 12 

14. 3 FOUTOPLOSSINGSPROSEDURE 

Behoort daar 'n spesiale prosedure te wees om foute wat voorkom in die 

geval van elektroniese fondsoordragtransaksies en die gevolglike dispute 

tussen die finansiele instellings en hulle kliente op te los? Dit is juis die 

afwesigheid van 'n statutere raamwerk vir elektroniese fondsoordrag wat 

noop dat daar 'n eenvoudige en goedkoop prosedure behoort te wees wat die 

tydsverloop, uitgawes verbonde aan, en die onsekerheid van 'n geregtelike 

prosedure kan uitskakel. 

14.3.1 Die Verenigde State van Amerika 

Die klient kan in terme van artikel 908 van die EFTA 13 gebruik maak van 'n 

sekere prosedure om foute reg te stet. Vir doeleindes van die artikel word 'n 

11 Vgl oak Andrew Customer Care 106; Werner Das Geldausgabeautomaten-Geschaft 
125 - 126. 

12 Kyk 14.3 infra. 

13 Kyk oak Reg E 205.11. 
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"error" soos volg omskryf: 14 

" ( 1) an unauthorised electronic fund transfer; 
(2) an incorrect electronic fund transfer from or to the consumer's account; 
(3) the omission from a periodic statement of an electronic fund transfer affecting the 
consumer's account which should have been included; 
(4) a computational error by the financial institution; 
(5) the consumer's receipt of an incorrect amount of money from an electronic 
terminal; 
(6) a customer's request for additional information or clarification concerning an 
electronic fund transfer or any documentation required by this title; or 
(7) any other error described in regulations of the Board." 

Die foutoplossingsprosedure word in werking gestel deur die mondelinge of 

skriftelike kennisgewing van die klient. 15 Die klient moet verseker dat die 

finansiele instelling kennis kry van die fout binne sestig dae nadat die vereiste 

dokumentasie (bankstate) afgestuur is, en nie wanneer die dokumentasie deur 

die klient ontvang is nie. 16 Die finansiele instelling het egter geen verpligting 

om foute reg te stel indien die voorgeskrewe sestig dae reeds verloop het nie. 

Die feit dat die klient nie die foutoplossingsprosedure kan instel na die verloop 

van die sestig dae nie, beteken egter nie dat die klient van ander remedies 

ontneem word nie. 17 

Kennisgewing van die klient moet aan die volgende vereistes voldoen: 18 
( 1) 

Die kennisgewing moet die naam en rekeningnommer van die klient aandui, 

of die finansiele instelling in staat stel om dit te identifiseer; (2) aandui dat die 

klient van mening is dat die dokumentasie of sy rekening 'n fout bevat en die 

bedrag van die fout vermeld; (3) die redes aangee waarom die klient glo dat 

14 Art 908(f). Kyk ook Reg E art 205.11 (a)); Baker & Brandel par 15.02(1 ); Felsenfeld 
Legal Aspects 30 ev; Geva Electronic Funds Transfers par 6.07[2][c]. 

15 Reg E art 205.11(b). 

16 EFTA art 908(a); Reg E 12 CFR 205.11(b)(1 ). Kyk Baker & Brandel par 15.02(2); 
Felsenfeld Legal Aspects 32 - 33; Geva Electronic Funds Transfers par 6.07[2][d]. Die 
klient is volgens Baker & Brandel (15-9), nie verplig om na ontvangs van 'n 
transaksierekord, die finansiele installing van 'n fout in kennis te stel nie. Die 
sestig-dae periode begin dus na afstuur van die bankstaat. 

17 Baker & Brandel 15-1 O; Geva Electronic Funds Transfers par 6.07[2][d]. 

18 EFTA art 908(a); Reg E 12 CFR 205.11(b)(1 ). Kyk ook Felsenfeld Legal Aspects 32 
ev; Baker & Brandel par 15.02(3). 
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'n fout begaan is. Die finansiele instelling moet dan onmiddellik die fout 

ondersoek, vasstel of daar inderdaad 'n fout plaasgevind het en verslag doen 

of die resultate van hulle bevinding aan die klient binne tien besigheidsdae 

pos. 19 Die finansiele instelling mag geskrewe bevestiging van 'n mondelinge 

kennisgewing binne tien besigheidsdae aanvra. 20 

Die finansiele instelling het die keuse om tot vyf en veertig kalenderdae 21 te 

neem om die beweerde fout te ondersoek en vas te stel of dit plaasgevind 

het, indien die klient se rekening voorlopig met die bedrag in geskil, 

insluitende rente waar nodig, gekrediteer word binne tien besigheidsdae nadat 

kennisgewing ontvang is, hangende die uitslag van die ondersoek. 22 Die klient 

moet binne twee besigheidsdae in kennis gestel word dat sy rekening 

voorlopig gekrediteer is en dat die klient die voile gebruik van die fondse het 

totdat die ondersoek afgehandel is. 

lndien die finansiele instelling vasstel dat daar inderdaad 'n fout plaasgevind 

het, moet hy onmiddellik, maar in geen geval langer as een besigheidsdag na 

so 'n vasstelling, die fout regstel, insluitend die kreditering van rente en enige 

koste of fooie wat verkeerdelik gehef is, waar van toepassing. 23 lndien die 

finansiele instelling vasstel dat daar geen fout plaasgevind het nie, moet daar 

binne drie besigheidsdae na die voltooiing van die ondersoek, 'n geskrewe 

19 Reg E 12 CFR 205.11(c)(1). Kyk oak Baker & Brandel par 15.02(4); Geva Electronic 
Funds Transfers par 6.07[2][e]. 

20 Reg E 12 CFR 205.11 (b)(2). Kyk Reg E 12 CFR 205. 11 (c)(3)(i) vir die gevolge indien 
die klient nie hieraan voldoen nie. 

21 In die geval van buitelandse oordragte en debietoordragte by punt van verkope, word 
die vereiste tien besigheidsdae en vyf-en-veertig-dae-tydperke waarbinne die finansiele 
instelling sy ondersoek en verslag moet voltooi, onderskeidelik na twintig 
besigheidsdae en negentig dae vermeerder. Kyk Reg E 12 CFR 205.11 (c)(4). 

22 Reg E 12 CFR 205.11 (c)(2). Kyk oak Baker & Brandel par 15.02(4)(a); Felsenfeld 
Legal Aspects 33 - 34; Geva Electronic Funds Transfers 6-172. 

23 EFTA art 908(b); Reg E 12 CFR 205.11 (e)(1 ). Kyk oak Felsenfeld Legal Aspects 36; 
Baker & Brandel par 15.02(5)(a); Geva Electronic Funds Transfers par 6.07[2][f]. Die 
regstelling van die fout is onderhewig aan Reg E 12 CFR 205.6(a) en (b), wat beteken 
dat indien die fout oak 'n ongemagtigde oordrag bevat, die finansiele instelling die 
klient oak beperk aanspreeklik mag hou. Die finansiele instelling mag dus die bedrag 
waarmee die klient se rekening gekrediteer moet word as gevolg van die fout, 
verminder met die bedrag waartoe die klient beperk aanspreeklik is. Kyk hfst 10 in die 
verband. 
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verduideliking aan die klient gepos of gelewer word. 24 Die tydperk van drie 

dae is egter slegs beskikbaar indien die finansiele instelling sy ondersoek na 

vyf en veertig dae verleng het. lndien die finansiele instelling sy ondersoek 

binne tien dae moet voltooi, moet die kennisgewing van sy bevindinge ook 

binne die tien dae aan die klient beskikbaar gestel word. lndien s6 versoek, 

moet afskrifte van alle dokumentasie waarop die finansiele instelling se 

bevinding berus, aan die klient gelewer of gepos word. 25 Die finansiele 

instelling moet by die verduideliking van sy bevindings 'n kennisgewing insluit 

van die reg om afskrifte aan te vra. 26 

Die finansiele instelling sal aanspreeklik wees vir drievoudige 

skadevergoeding 27 in die volgende gevalle: 28 

( 1) lndien die finansiele instelling nagelaat het om die klient se rekening 

binne die voorgeskrewe tien besigheidsdae voorwaardelik te krediteer 

en 

(a) daar geen ondersoek te goeder trou van die beweerde fout 

plaasgevind het nie, of 

(b) daar geen redelike grand bestaan het vir die geloof dat die 

klient se rekening geen fout bevat het nie, of -

(2) lndien die finansiele instelling bewustelik en doelbewus tot die 

24 EFTA art 908(d); Reg E 12 CFR 205.11 (f). Kyk ook Baker & Brandel par 15.02(5)(b); 
Felsenfeld Legal Aspects 36 - 38; Geva Electronic Funds Transfers par 6.07[2][f]. 
Daar word van die finansiele installing ingevolge Reg E 12 CFR 205.11 (f)(2) oak 
vereis dat die klient in kennis gestel sal word dat die finansiele installing 11 

••• will honor 
checks, drafts, or similar paper instruments payable to third parties and preauthorized 
transfers from the consumer's account (using the provisionally recredited funds) for 
5 business days after the transmittal of this notice. 11 

25 Reg E 12 CFR 205. 11 (f)(3). 

26 Reg E 12 CFR 205.ll(f)(l). 

27 lngevolge EFT A art 908(e)(2) is die klient geregtig op 11 
••• treble damages determined 

under section 915(a)(1) 11
• Die relevante gedeeltes van art 915(a)(1) lui soos volg: 

11 (a) ... any person who fails to comply with any provision of this title with 
respect to any consumer, except for an error resolved in accordance with 
section 908, is liable to such consumer in an amount equal to the sum of -

( 1) any actual damage sustained by such consumer as a result of 
such failure; ... 11 

28 EFT A art 908(e). Kyk Baker & Brandel par 15.02(9); Geva Electronic Funds Transfers 
par 6.07[3][c]. 
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gevolgtrekking gekom het dat daar geen fout in die klient se rekening 

was nie, terwyl s6 'n gevolgtrekking nie redelikerwys kon gemaak 

gewees het uit die getuienis wat op daardie tydstip tot die finansiele 

installing se beskikking was nie. 

14.3.2 Australie 

lngevolge die Australiese gedragskode is kaartuitreikers verplig om doelmatige 

prosedures in te stel om dispute te ondersoek en te verseker dat die data oor 

die aard en frekwensie van betwiste transaksies aangeteken word by 'n 

sentrale plek, waar dit beskikbaar behoort te wees. 29 Dokumentasie wat aan 

kaarthouers verskaf word, moet inligting verskaf oor die manier waarop 

hierdie foutoplossingsprosedures geaktiveer kan word. Die kaarthouer is ook 

verplig om sy samewerking te gee en om alle relevante inligting tot sy 

beskikking te openbaar. 30 lndien die kaarthouer 'n klagte ingedien het en die 

aangeleentheid is nie tot die tevredenheid van beide die kaarthouer en die 

kaartuitreiker opgelos nie, moet die kaartuitreiker die kaarthouer skriftelik in 

kennis stel van die prosedures wat gevolg word by die ondersoek en 

oplossing van die klagte. 31 Die kaartuitreiker is verplig om binne 21 dae na 

ontvangs van die relevante besonderhede van die klagte, sy ondersoek te 

voltooi en die kaarthouer skriftelik daarvan in kennis te stel, of die kaarthouer 

skriftelik te versoek vir meer tyd om sy ondersoek te voltooi. Daarna is die 

kaartuiteiker verplig, tensy daar uitsonderlike omstandighede is, om sy 

ondersoek binne 45 dae te voltooi. 32 Sodra die ondersoek voltooi is, word die 

kaarthouer skriftelik met 'n opgawe van redes vir die besluit in kennis gestel, 

tensy die klagte onmiddellik tot beide partye se tevredenheid opgelos is. 33 

lndien uit die ondersoek blyk dat 'n fout wel begaan is, moet die kaartuitreiker 

onmiddellik die fout regstel (insluitende rente en enige ander kostes), en moet 

die kaarthouer skriftelik in kennis gestel word van die bedrag waarmee sy 

29 Par 11. 1 en 11. 11 . Vgl Harland 268 - 271; Weerasoria & Wallace Banker-Customer 
159 ev. 

30 Par 7.2. 

31 Par 11.3. 

32 Par 11.5. 

33 Par 11.6. 
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rekening as gevolg van die regstelling, gekrediteer of gedebitee1r is. 34 lndien 

die kaartuireiker sou bevind dat die kaarthouer ingevolge die gedragskode 

aanspreeklik is vir 'n gedeelte van die bedrag in dispuut, is die kaartuitreiker 

verplig om die kaarthouer te voorsien van alle relevante getuienis, inligting en 

kopiee van dokumente waarop die bevinding gebaseer was. 35 Die 

kaartuireiker se foutoplossingsprosedures moet ook voorsiening maak vir 

hersiening deur senior bestuur en ander "external avenues" soos die 

"Consumer Affairs Department", die "Small Claims Tribunals" en die 

ombudsman, indien die kaarthouer dit sou versoek. 36 

Die gedragskode maak ook daarvoor voorsiening dat indien die kaartuitreiker 

nie die voorgeskrewe foutoplossingsprosedures gevolg het nie en sodanige 

versuim tot nadeel van die klient was of tot gevolg gehad het die ondersoek 

onnodig vertraag is, die kaartuitreiker ten volle aanspreeklik sal wees vir die 

bed rag in dispuut. 37 

14.3.3 Nieu-Seeland 

lngevolge die gedragskode behoort elke bank sy eie interne prosedure daar 

te stel vir die hantering van klagtes en behoort elke bank sy kliente daaroor 

in te lig. 38 Hierdie interne prosedure behoort die volgende eienskappe te 

openbaar: 39 

(i) deursigtigheid ("transparency") - die toepaslike prosedures mo et 

gedokumenteer word; 

(ii) toeganklikheid - die prosedures moet vir die klient toeganklik wees; 

(iii) effektiwiteit - die prosedures moet vir spoedige, billike en 

regverdige oplossings voorsiening maak; 

34 Par 11.7. 

35 Par 11.8. lndien daar 'n wanfunksionering van die stelsel was, is die kaartuitreiker ook 
verplig om die kaarthouer daarvan in kennis te stel. 

36 Par 11.9. 

37 Par 11. 10. 

38 Par 21.1. 

39 Par 21.2. 
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(iv) aanspreeklikheid - banke behoort vir die prosedures wat 

ge'implementeer word en vir die gevolge van sulke prosedures 

aanspreeklik te wees. 

14.3.4 Engeland 

Die gedragskode wat deur die banke aanvaar is, "Good Banking", maak 

daarvoor voorsiening dat elke kaartuitreiker sy eie interne prosedure vir die 

behoorlike hantering van kliente se klagtes sal he. 4° Kaartuitreikers moet hulle 

kliente hieroor inlig en ook oor watter stappe geneem kan word indien die 

klagte volgens hulle mening nie na behore aangehoor is nie. 41 

14.3.5 Die voordele van 'n foutoplossingsprosedure 

Net die finansiele instelling het toegang tot die inligting en rekenaarrekords 

wat noodsaaklik is om enige dispuut op te los. Die waarde van 'n 

foutoplossingsprosedure le daarin dat wanneer die klient 'n inskrywing op sy 

rekening in twyfel trek, daar 'n geformaliseerde prosedure is om die dispuut 

op te los en wat ook 'n plig op die finansiele instelling plaas om onmiddellik 

die beweerde fout te ondersoek en daaroor verslag te doen.42 Omdat kliente 

inskrywings in hulle rekenings mag en sal bevraagteken, is daar 'n besliste 

behoefte aan 'n duidelik geformuleerde foutoplossingsprosedure. 43 lnformele 

en ongeskrewe prosedures gaan nie die doel beantwoord nie. lndien daar nie 

ook 'n voorgeskrewe prosedure is nie, mag die standaarde van bank tot bank 

verskil. 

'n Foutoplossingsprosedure sal die vrese van kliente vir elektroniese 

fondsoordragstelsels besweer, veral as dit wyd gepubliseer word en 'n 

eenvoudige prosedure is. Banke kan hierdie prosedure ook aanwend om 

aspekte van die stelsels wat duidelike kliente-ontevredenheid veroorsaak, aan 

40 Par 20.1. 

41 Par 20.2. Klient kan hulle naamlik na die ombudsman wend. Kyk 14.4.1 infra. 

42 Tyree Legal issues 1201. 

43 Kyk UNCITRAL Electronic Funds Transfers A/CN 9/SER 8/1 134 -135. 
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te spreek en op te los.44 

Dit is nie nodig om wetgewing in hierdie verband te aanvaar nie, mits die 

banke sal ooreenkom om eenvormige foutoplossingsprosedures daar te stel. 

Hierdie foutoplossingsprosedures behoort aan alle kliente geopenbaar te word 

en verduidelik te word. Foutoplossingsprosedures is 'n belangrike mate van 

beskerming vir kliente wat andersins in 'n baie swak posisie verkeer as dit 

kom by 'n dispuut oor beweerde foute aan die kant van die bank. 

Wat die inhoud van sodanige foutoplossingsprosedure betref, behoort die 

volgende aspekte daarin gereel te word: Die foutoplossingsprosedure moet 

in werking gestel word deur die mondelinge of skriftelike kennisgewing van 

die klient. Die klient moet verplig word om binne 'n bepaalde tydperk nadat 

hy bewus geword het van 'n fout of 'n dispuut met die bank, die bank 

daarvan in kennis te stel. Die klient kan nie van die foutoplossingsprosedure 

na hierdie voorgeskrewe tydperk gebruik maak nie. 45 Die bank moet ook 

verplig word om binne 'n bepaalde tydperk, die klient van sy bevindinge in 

kennis te stel. lndien daar 'n substansiele vertraging van die ondersoek is, 

behoort die klient se rekening voorwaardelik met die betrokke bedrag 

gekrediteer te word. Die klient behoort ook daarop geregtig te wees om 

afskrifte van alle dokumentasie waarop die bank sy bevindinge gebaseer het, 

aan te vra. 

Wat die afdwingbaarheid van hierdie foutoplossingsprosedures betref, word 

aan die hand gedoen dat die instelling en nakoming daarvan deur 'n 

ombudsman gemonitor word. Die aanstelling en voordele van so 'n 

ombudsman word infra bespreek. 

14.4 OMBUDSMAN 

lndien kliente nie tevrede is met die resultate van 'n foutoplossingsprosedure 

nie, is dit belangrik dat daar ook toegang is tot 'n eksterne, onafhanklike 

forum wat nie duur is nie. S6 'n forum kan verskaf word deur 'n ombudsman 

44 Kyk Chorafas 239. 

45 Dit beteken nie dat die klient nou sander 'n remedie gelaat word nie, aangesien hy 
horn steeds na die howe kan wend. Die foutoplossingsprosedures word nie bedoel om 
ander remedies van die klient te weerhou nie. 
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om dispute tussen kliente en hulle banke aan te hoar. 

14.4. 1 Engeland 

In 1986 het die banke in Engeland 'n vrywillige skema vir 'n Ombudsman vir 

Banke begin.46 Die Ombudsmanskema is 'n nie-statutere instelling en die 

Ombudsman se pligte is om dispute tussen kliente en die banke aan te hoor. 47 

Dit is dus 'n informele proses van arbitrasie waaraan 'n klient sy dispuut met 

'n bank onderwerp. Hierdie proses is wat die klient betref, gratis en vrywillig. 

Die Ombudsmanskema is saamgestel as 'n private onbeperkte maatskappy 

met geen aandelekapitaal nie. 48 Aan die hoof daarvan is 'n Raad van 

Direkteure, wat deur die banke vanuit die geledere van hulle eie uitvoerende 

amptenare aangestel word. Die Raad se funksies behels die volgende: om 

fondse te hef en te kanaliseer vanuit die bedryf en om die begroting van die 

skema goed te keur; om raadslede aan te stel, met 'n finale se in die 

aanstelling van die Ombudsman; en om die Ombudsman se opdragte en enige 

veranderings daaraan goed te keur. Daar is ook 'n Raad ("Council of the 

Banking Ombudsman") wat uit sewe lede bestaan. Orie van hulle 

verteenwoordig die banke en die ander, insluitende die voorsitter, is 

onafhanklik. Die raad se pligte sluit in die aanstelling van die Ombudsman en 

om sy opdragte te monitor, om horn van raad en bystand te bedien, om sy 

jaarlikse verslag te ontvang en om die finansiele begroting vir aanbeveling na 

die Direksie goed te keur. 49 

Enige individu, vennootskap of oningelyfde vereniging kan 'n klagte by die 

Ombudsman indien. Die enigste vereiste is dat die persoon wat die klag 

indien, 'n diens by 'n lidbank ontvang het (of nie ontvang het nie, as dit is 

46 Dit is in 1987 gevolg deur die daarstelling van 'n statutere 
Bouvereninging-Ombudsmanskema met dieselfde doelstellings. Kyk Jack Report 130; 
McAll Resolution 105. 

4 7 Kyk Morris Banking Ombudsman - I 131 ev, 199 ev; Arora Banking Ombudsman 64 
ev; Schmitthoff 13 ev; Jack Report 130 ev. 

48 Morris Five Years On 231. 

49 Jack Report 130 -131. Kyk ook Morris Banking Ombudsman -1135 - 136. 
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waaroor die klagte gaan). 50 Die Jack Report het aanbeveel dat die 

Ombudsman se jurisdiksie uitgebrei moet word om ook kleiner maatskappye 

in te sluit. 51 Hierdie voorstel is egter deur die regering in sy witskrif verwerp, 

omdat die Ombudsman se funksie juis is om 'n forum vir buitegeregtelike 

verhaal vir die individu te bied. 52 

Die Ombudsman sal nie 'n klagte aanhoor wat nie eers deur die senior 

bestuur van die betrokke bank aangehoor is nie. 53 Die klient moet met ander 

woorde eers die klagte by die bank voorle, en indien daar 'n sogenaamde 

"deadlock" bereik is, wat beteken dat die klient nie tevrede is met die 

oplossing of skikking wat deur die bank aangebied is nie, kan hierdie klagte 

voor die Ombudsman gele word. 54 Die klagte moet ook binne die opdragte of 

jurisdiksie van die Ombudsman val en handel oar "banking services" wat 

gedefinieer is as "all banking servicesprovided by banks in the ordinary 

course of their business to individuals, and the provision by banks of credit 

card services, executor and trustee services and advice and services relating 

to taxation, insurance and investments. "55 Sekere kategoriee is hiervan 

uitgesluit, soos byvoorbeeld klagtes wat ouer as ses maande is, 'n bank se 

handelsbesluit oor lenings, 'n bank se algemene beleid oor aangeleenthede 

soos byvoorbeeld renteheffing, eise bokant £100 000, en beleid of praktyk 

van die bank wat nie neerkom op die verbreking van 'n plig teenoor die klient 

nie.56 

Die Ombudsmanskema is ook gekritiseer omdat die Ombudsman aanvanklik 

nie die banke kon verplig om relevante dokumente te oorhandig in die geval 

50 Morris Banking Ombudsman - II 202; Morris Five Years On 233. 

51 136. 

52 Banking Services: Law and Practice 19 

53 Morris Banking Ombudsman - II 199; Arora Banking Ombudsman 65. 

54 Morris Five Years On 236. Die hoofkantoor van die bank sal 'n brief aan die klient 
verskaf tot dien effekte dat daar wel "deadlock " bereik is en hierdie brief moet ook 
aan die Ombudsman voorgele word. 

55 Morris Five Years On 234. 

56 Jack Report 131. Kyk ook Morris Banking Ombudsman - II 202 -203; Arora Banking 
Ombudsman 65; Morris Five Years On 236. 
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van 'n ondersoek nie. Die Ombudsman is slegs gemagtig om inligting en 

dokumente aan te vra. 57 Die Jack Report het daarom aanbeveel dat die 

Ombudsman se opdragte gewysig moet word om horn die magtiging te gee 

om banke te verplig om relevante dokumente en inligting te verskaf. 58 Hierdie 

aanbeveling is so aanvaar en die Ombudsman het nou inderdaad die 

bevoegdheid om die voorlegging van alle relevante dokumente af te dwing. 59 

Toegang tot die Ombudsman is direk, en geen formele vereistes word gestel 

vir die voorlegging van 'n klagte nie. 60 Wanneer 'n klagte voor die 

Ombudsman gele word sal hy in die eerste instansie pro beer om 'n skikking 

tussen die partye te bewerkstellig. lndien hy nie daarin slaag nie, word 'n 

volledige ondersoek deur horn geloods en sal hy 'n aanbeveling maak vir 

skikking of onttrekking van die klagte. As sy aanbeveling binne een maand 

deur die applikant aanvaar word, maar nie deur die bank nie, mag hy 'n 

toekenning teen die bank maak wat nie £100 000 mag oorskry nie. S6 'n 

toekenning, indien deur die applikant aanvaar, is bindend nie net op die 

applikant nie, maar ook op die bank. 61 Die applikant is natuurlik nie verplig om 

sy beslissing te aanvaar nie en mag horn na die howe wend. 

Die feit dat die banke die bevoegdheid gehad het om 'n klagte van die 

jurisdiksie van die Ombudsman te onttrek omdat dit belangrike regsvrae laat 

ontstaan, is deur die Jack Report gekritiseer. 62 Daar is aanbeveel dat so 'n 

onttrekking slegs met toestemming van die Ombudsman uitgeoefen behoort 

te word. 63 Hierdie aanbeveling is aanvaar, en indien die Ombudsman nou wel 

toestem tot so 'n onttrekking, is die bank verplig om al die regskostes van die 

57 Die Bouvereniging-Ombudsman het daarenteen die magtiging om van die partye alle 
relevante dokumentasie te vereis. Kyk Morris Banking Ombudsman - II 200 - 201. 

58 138. 

59 Kyk Morris Five Years On 237 - 238. 

60 Morris Banking Ombudsman - II 199. 

61 Die applikant aanvaar naamlik die toekenning "in full and final settlement of the 
subject-matter of the complaint". Kyk Morris Banking Ombudsman - II 205 en Morris 
Five Years On 238 - 239. 

62 Kyk par 15.14. 

63 Kyk Morris Banking Ombudsman - II 204. Hierdie bevoegdheid van die banke is 
gekritiseer omdat dit vrae oor die onafhanklikheid van die skema laat ontstaan het. 
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klient te betaal. 64 

Die Jack Report het beklemtoon dat die skema gesien moet word as 'n 

geloofwaardige een en een waarheen die veronregte klient horn kan wend in 

die wete dat sy klagte op 'n objektiewe en onafhanklike wyse aangehoor sal 

word. 65 Die huidige struktuur van die skema is egter nie totaal en al 

onafhanklik van die banke nie. 66 Die feit dat die Raad van Direkteure 

byvoorbeeld die aanstelling en opdragte van die Ombudsman goedkeur, word 

as 'n belemmering van hierdie strewe na onpartydigheid gesien, omdat hierdie 

Raad uit voltydse uitvoerende amptenare van die banke bestaan. Die feit dat 

die finansiering daarvan ook geheel en al in die hande van die banke is, het 

vrae oor die onafhanklikheid daarvan laat ontstaan. 

Daarom is aanbeveel dat die skema ook 'n statute re instelling soos die 

Bouvereniging-Ombudsman behoort te wees. So 'n statutere bepaling behoort 

alle gemagtigde banke te verplig om deel te he aan sodanige skemas, 

behalwe banke met 'n bepaalde klein getal kliente. Die statute re 

verantwoordelikheid vir die erkenning van ombudsmanskemas behoort by die 

"Bank of England" te rus. 67 Die verantwoordelikheid vir die goedkeuring van 

die Ombudsman se opdragte en vir die aanstellings van die Raad en die 

Ombudsman hoort ook by die "Bank of England" tu is. 

Ander wysigings deur die Jack Report aanbeveel ten opsigte van die 

Ombudsman se opdragte is onder andere dat die Ombudsman ook toegelaat 

behoort te word om inligting oor 'n klagte te publiseer indien die klient 

daartoe toestem. 68 In die voorgestelde statutere skema sal die Ombudsman 

se toekennings ten einde steeds toegang tot die howe te verseker, nie 

bindend wees nie. Die Jack Report het voorgestel dat die banke wat nie 'n 

toekenning of bevinding van die Ombudsman aanvaar nie, verplig moet word 

64 Morris Five Years On 234 - 235. 

65 133. 

66 Morris Banking Ombudsman - I 136. Vgl ook Morris Five Years On 230. 

67 Kyk aanbeveling 15(1), op 137. 

68 138. 
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om hulle redes daarvoor te publiseer. 69 Dit is 'n eienskap van die 

Bouvereniging-Ombudsmanskema en het 'n sterk aansporing aan 

bouverenigings verskaf om aan die toekennings en bevindings van die 

Ombudsman te voldoen. 

Die aanbeveling van die Jack Report, naamlik dat 'n statutere skema 

daargestel moet word, is deur die Ombudsman en sy Raad gekritiseer omdat 

so 'n statutere skema ju is die Ombudsman se bevoegdheid om bindende 

bevele rakende die banke te maak, sou ontneem. 70 Hierdie verlies aan 

bevoegdheid sou ook die rol van die Ombudsman as bemiddelaar nadelig 

affekteer. 'n Statute re skema sou verder 'n verlies aan buigbaarheid 

meebring, veral wat die omskrywing van die Ombudsman se opdragte betref. 

Die regering het in antwoord op die Jack Report in sy witskrif aangedui dat 

'n statutere skema nie oorweeg word nie, ju is omdat die vrywillige skema 

goed in die praktyk werk en dat 'n radikale verandering dus nie aangebring 

behoort te word nie. 71 

14.4.2 Australia 

Die Australiese Bankiersvereniging het ook die inwerkingstelling van 'n 

Ombudsmanskema aangekondig wat in 1990 in werking getree het. Die 

skema is gebaseer op die ombudsmanskema in Eng eland en is dus ook 'n 

nie-statutere skema. 72 Gevolglik is slegs die deelnemende banke onderhewig 

aan die skema en moet dit ook gesien word as 'n poging tot self-regulering. 73 

69 135. 

70 Kyk Morris Five Years On 232 - 233. 

71 Banking Services: Law and Practice 18 - 19. 

72 Tyree Banking Law 262; Luntz Australian Banking Industry 71; Burton Australian 
Financial Transactions Law 317; Weerasoria Banking Law 189 ev. Kyk Weerasoria & 
Wallace Banker-Customer 3 ev vir die oorsprong en geskiedenis van die ombudsman 
in Australie. 

73 Nieu-Seeland het ook 'n Ombudsman wat dispute aanhoor nadat daar nie 'n oplossing 
gevind kon word by wyse van die banke se interne foutoplossingsprosedures nie. Kyk 
par 21 .3 van die gedragskode. Kyk ook Weerasoria & Wallace Banker-Customer 41 
ev. 
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Die skema het ook 'n drie-vlak struktuur. 74 Die een vlak is die Raad van 

Direkteure ("Board") van die maatskappy, die "Australian Banking Industry 

Ombudsman Ltd". Hierdie Raad verskaf die finansiering vir die skema en keur 

alle veranderinge aan die opdragte van die Ombudsman goed. Die lede van 

die Raad is almal vanuit die geledere van die banke wat aan die skema 

deelneem. Die tweede vlak is die Raad ("Council") wat verantwoordelik is vir 

die aanstelling van die Ombudsman, om sy opdragte te monitor en enige 

veranderinge daaraan vir goedkeuring aan te beveel. Die Raad bestaan uit drie 

verteenwoordigers van die verbruikers en drie van die banke, met 'n 

onafhanklike voorsitter. Die derde vlak is natuurlik die Ombudsman en sy 

person eel. 

lngevolge paragraaf 1 van sy opdragte ("Terms of Reference") is die 

Ombudsman se pligte en bevoegdhede "to consider disputes relating to the 

provision within Australia of banking services by [member banks] to any 

individual; [and] subject to [certain exceptions] to facilitate the satisfaction, 

settlement or withdrawal of such disputes whether by agreement, by making 

recommendation or awards or by such other means as seem expedient." 75 

Net soos sy Britse ampsgenoot, is die Australiese Ombudsman ook nie 

bevoeg om 'n bank se kommersiele besluite rakende lenings of sekuriteit te 

bevraagteken nie, maar mag dispute oor die wanadminstrasie betreffende 

lenings aanhoor. Die Ombudsman hoar ook net dispute aan wat individue raak 

en sluit verder dispute uit wat die bedrag van $100 000 oorskry. 76 

Die Ombudsman sal nie klagtes aanhoor wat nie reeds deur die senior 

personeel van die betrokke bank aangehoor is nie. 77 Die interne 

foutoplossingsprosedure van die bank moet dus eers uitgeput word. Die 

Ombudsman is bevoeg om alle dokumente wat 'n bepaalde dispuut raak, van 

74 Luntz Australian Banking Industry 72 - 74. 

75 Soos aangehaal deur Luntz Australian Banking Industry 74. Kyk ook Weerasoria & 
Wallace Banker-Customer 15 ev. 

76 Luntz Australian Banking Industry 74 - 75; Burton Australian Financial Transactions 
Law 317 - 318; Weerasoria & Wallace Banker-Customer 17. 

77 Luntz Australian Banking Industry 76 - 77; Burton Australian Financial Transactions 
Law 318. 
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die bank te vereis. lndien die Ombudsman nie daarin slaag om die partye tot 

'n skikking te laat kom nie, sal die Ombudsman, nadat een maand se 

kennisgewing gegee is, 'n skriftelike aanbeveling, met verskaffing van red es, 

vir skikking of onttrekking van die klagte maak. Die klient is nie verplig om 

hierdie aanbeveling te aanvaar nie. lndien die Ombudsman 'n toekenning 

maak wat wel deur die klient aanvaar word, is dit bindend op die klient 

aangesien die klient so 'n toekenning in volle en finale vereffening aanvaar. 

Selfs al aanvaar die bank nie 'n toekenning nie, mag die Ombudsman 'n 

formele toekenning van 'n bedrag wat nie $100 000 oorskry nie, teen die 

bank maak en sal dit bindend op die bank wees. 

14.4.3 Denemarke 

Die Ombudsman in Denemarke se pligte word in die "Act on Payment Cards" 

( 1984) uiteengesit. 78 Hiervolgens is sy plig om oor die werking en afdwinging 

van die wet en die bevele en regulasies in terme daarvan uitgevaardig, toesig 

te hou. 79 Sy pligte sluit ook in om toe te sien dat betalingstelsels so bedryf 

word dat die verbruiker verseker is van "clarity, voluntariness and protection 

against misuse. "80 lndien die Ombudsman nie tevrede is dat 'n betalingstelsel 

aan hierdie vereistes voldoen nie, byvoorbeeld as die nodige beheer-, 

sekuriteits- en foutoplossingsprosedures nie daargestel is nie, of as die 

kontraktuele bedinge tussen 'n kaartuitreiker en kaarthouer slegs die belange 

van die kaartuitreiker dien, of as enigeen van die wetteregtelike bepalings nie 

nagekom word nie, sal hy deur middel van onderhandeling die aangeleentheid 

probeer regstel. 81 lndien onderhandelinge nie die gewenste resultate 

teweegbring nie, mag die Ombudsman 'n bindende bevel uitreik. 82 Die 

wetgewing maak ook voorsiennig vir boetes indien hierdie bevele nie 

nagekom word nie. 83 Die Ombudsman mag enige inligting wat hy noodsaaklik 

78 Kyk in die algemeen Mulvad 141 ev. 

79 Art10(1). 

80 Art 10(2). 

81 Art 10(2). 

82 Art 10(3). 

83 Art 30(1 )(2). 
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ag om sy pligte uit te voer, aanvra. 84 Voordat hy besluite oor sekere 

aangeleenthede maak, mag hy ook liggame en persona wat kennis en belang 

by die aangeleentheid het, raadpleeg. 85 

Die rol van die Ombudsman is dus hoofsaaklik toesighoudend en 

administratief van aard. Die Ombudsman word in sy taak deur 'n adviserende 

komitee bygestaan, bestaande uit nege lede wat deur die Minister van Handel 

benoem word op aanbeveling van die diverse partye wat by elektroniese 

betalingsverkeer betrokke is. 86 Indian die Ombudsman 'n uitspraak gemaak 

het in 'n bepaalde geval, kan die uitspraak binne 'n tydperk van drie maande 

aan 'n regter voorgele word, en is die gevolglike omverwerping van die 

uitspraak dus moontlik. 

14.4.4 Nederland 

In Nederland bestaan daar 'n "Geschillencommissie Bankbedrijf" wat ook die 

funksie het om die klagtes van verbruikers in verband met elektroniese 

betalingsverkeer te ondersoek. 87 Indian enige klient 'n geskil met sy bank het, 

moet die klient in die eerste plek sy klag by die hoofkantoor van die betrokke 

bank aanmeld. As die partye nie tot 'n vergelyk kan kom nie, het die klient 

die geleentheid om sy klag aan die Kommissie voor te le. Die Kommissie gee 

die klag deur aan die bank wat binne dertig dae 'n verweer kan aanteken. Die 

verweer word aan die klient gestuur, wat ook op sy beurt die geleentheid kry 

om daarop te reageer. As die partye nie tot ooreenstemming kan kom nie, 

word hulle die geleentheid gegee om hulle standpunte in 'n verhoor uiteen te 

sit, waarna die Kommissie uitspraak gee in die vorm van 'n "bindend advies". 

Die uitspraak is gevolglik bindend op die betrokke partye. 

84 Art 1 1( 1 ) . 

85 Art 11 (2),(3) en (4). 

86 Art 12(2). Kyk ook Schutte & Stuurman 41. 

87 Schutte & Stuurman 45. Vgl ook art 7 van die "Voorwaarden Gebruik Geld- en 
Betaalautomaten (geldopnames en betalingen)" (Maart 1989) wat die klient in die 
geval van 'n geskil wat betref sy kaart of PIN na die Kommissie verwys. 
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14.4.5 Evaluasie 

Die ombudsmanskema het in Engeland 'n unieke raamwerk vir die informele 

oplossing van bankdispute daargestel. Dit is 'n ideale eksterne forum vir 

veronregte kliente. 88 Die Ombudsman is uiters toeganklik en die informele 

proses is veral geskik vir die oplossing van geskille tussen die kliente en hulle 

banke. Die rol van 'n Ombudsman sal veral van waarde wees namate 

elektroniese fondsoordrag as betalingsmetode toeneem. Die skema bied ook 

die voordeel dat die openbare betrekkinge van die banke daarmee verbeter 

word - banke word gesien as instansies wat "omgee" vir die klient. Die 

klagtes wat deur die Ombudsman hanteer word, kan verder gebruik word om 

inligting te verskaf oor die bronne van kliente se ontevredenheid en wat dan 

aangewend kan word om di ens te verbeter. Die bank beskou die skema ook 

as 'n buffer teen die moontlike oplegging van 'n statutere reeling. 89 

Die beginsel van 'n ombudsman is ook in die Suid-Afrikaanse situasie 

lewensvatbaar. 'n Ombudsman is inderdaad in 1997 deur die "Banking 

Council South Africa "90 aangewys. Die gevaar bestaan egter dat die publiek 

hierdie ombudsman nie as 'n onafhanklike instelling sal beskou nie, ju is omdat 

hy deur die banke aangewys is. Sy aanstelling behoort, soos in Engeland, 

deur 'n onafhanklike liggaam waarop die banke slegs verteenwoordig word, 

gemaak te word. Hierdie ombudsman se pligte is ook om klagtes van kliente 

aan te hoor indien die kliente en hulle banke nie hulle geskille onderling kon 

byle nie. Die ombudsman kan egter net aanbevelings maak ten einde 'n 

dispuut op te los, en sy bevindinge is hoegenaamd nie bindend op die banke 

nie. Die verbruiker kan kwalik verwag word om vertroue in so 'n instelling te 

he as die banke hulleself nie vrywilliglik onderwerp aan die bevindinge van die 

ombudsman nie. Die ombudsman behoort dus, soos in Engeland, die 

bevoegdheid te he om binne bepaalde en duidelik omskrewe perke, 

aanbevelings te maak wat beide die bank en die klient mag bind. Die klient 

mag egter nie verplig word om sy bevinding te aanvaar nie, maar moet steeds 

die geleentheid gelaat word om horn na die howe te wend. 

88 Kyk ook McAll Resolution 105 - 106. 

89 Morris Five Years On 228 - 229. 

90 Die "Banking Council South Africa" was voorheen bekend as die "Council of South 
African Banks" (COSAB). 
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'n Ombudsmanskema is 'n geoorloofde en veral goedkoop manier van geskille 

oplos om sodoende 'n toeganklike forum te skep vir kliente wat nie 'n duur 

regsproses kan bekostig nie. 'n Ombudsman sal ook die vertroue van die 

algemene publiek in elektroniese fondsoordrag as betalingsmetode versterk. 

Terselftertyd sal hierdie forum ook aan die banke belangrike inligting verskaf 

oor die oorsake van ontevredenheid by hulle kliente. 91 

Die ombudsmanskema behoort egter, net soos in Engeland, eers aangewend 

te word nadat die interne foutoplossingsprosedures van die banke uitgeput 

is. S6 'n skema behoort wyd onder kliente geadverteer te word en hulle 

behoort aangemoedig te word om die skema te gebruik vir klagtes indien 'n 

interne foutoplossingsprosedure nie die gewenste resultaat gebring het nie. 

91 Morris Banking Ombudsman 134. Vgl ook Burton Australian Financial Transactions 
Law 319. 
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HOOFSTUK 15 

T JEKRETENSIE 

15. 1 INLEIDING 

Die geweldige toename in die volume van papiergebaseerde transaksies het 

die behoefte aan die vermindering van die papiervloei laat ontstaan. Die 

retensie van tjeks is een van die metodes wat aangewend word om die vloei 

of beweging van papier te verminder. 1 Tjekretensie het tot gevolg dat die 

invorderingsproses van tjeks verkort word. Daarsonder beweeg tjeks van die 

houer na die invorderingsbank; van die invorderingsbank na die klaringsburo; 

van die klaringsburo na die tak van die betrokkene bank waar die trekker sy 

rekening het, en uiteindelik weer terug na die trekker. In 'n stelsel waar 

tjekretensie aangewend word, word die tjek nie na die trekker teruggestuur 

nie, maar word dit teruggehou of gestol deur 6f die invorderingsbank, 6f die 

klaringsburo, 6f die betrokkene bank. 

Alhoewel tjekretensie dus nie in wese 'n stelsel is wat vir elektroniese 

fondsoordrag gebruik word nie, het die gebruik daarvan tot gevolg dat in 

sommige gevalle, soos hieronder aangedui sal word, elektroniese 

kommunikasiemiddele aangewend word om die beweging of vloei van tjeks 

tussen banke te verminder. 2 

15.2 RETENSIE DEUR DIE BETROKKENE BANK 

Verskeie metodes van tjekretensie is moontlik. Die metode waarvolgens die 

betrokkene bank die tjeks terughou nadat die tjek aangebied en betaal is, is 

1 Malan par 190; Visser Evolution 196; Van Zyl Tjekretensie 7 ev; Malan Liberation 
110; Geva Off-Premises Presentment 299; Goode Electronic Banking 107 ev; 
Vroegop Cheque Truncation 245; Baker & Brandel par 2.02; Arora Electronic Fund 
Transfers 195; Jack Report 56; Reed Electronic Finance Law 8; Arora Contractual and 
Tortious Liability 294 ev; Rubin Policies 633. Daar word ook na die proses verwys as 
"tjekstolling". Kyk Oelofse Enkele Regsaspekte 6. Kyk Cheque Truncation - Final 
Report 28 - 29 vir die voordele van tjekretensie. 

2 Crawford & Falconbridge 1060. 
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die eenvoudigste daarvan en word inderdaad deur verskeie banke in 

Suid-Afrika toegepas. 3 Hierdie retensiestelsel het tot gevolg dat tjeks dus nie 

saam met bankstate na kliente teruggestuur word nie. Die bank stuur in die 

plek daarvan 'n omvattende en uitgebreide bankstaat op 'n gereelde basis na 

die klient. 

Die mees kostebesparende metode is vol gens Malan, 4 die metode 

waarvolgens tjeks by 'n sentrale punt of depot van die betrokkene bank self 

ge'immobiliseer word. 5 Hierdie metode van tjekretensie word ook in 

Suid-Afrika op 'n beperkte skaal toegepas, maar slegs in die gebiede wat deur 

die outomatiese klaringsburo's bedien word. 6 Hierdie stelsel kom eintlik neer 

op 'n sogenaamde interne retensie, omdat die bank alle tjeks wat op horn 

getrek is, terughou by 'n sentrale punt waar die besluit om te betaal geneem 

word. Daar is dus in hierdie geval bloot 'n uitskakeling van fisiese aanbieding 

van die tjek by die tak waar die trekker sy rekening het. 

Volgens hierdie stelsel7 word tjeks deur die invorderingsbanke na die 

klaringsburo gestuur, waar alle tjeks soos gewoon gesorteer word en die 

besonderhede op magneetband vasgele word. Die klaringsburo stuur dan die 

magneetband en die tjeks na 'n sentrale depot van die betrokkene bank. Die 

sentrale depot is met behulp van rekenaars met die verskillende takke van die 

betrokkene banke in verbinding. Die rekenaarverbinding stel die depot in staat 

om vas te stel of betaling van die tjek geweier behoort te word, omdat die 

klient byvoorbeeld nie 'n voldoende kredietsaldo het nie, of omdat betaling 

van die tjek afgelas is. Afbeeldings van kliente se proefhandtekeninge word 

ook op rekenaar by die sentrale depot gehou. Dit is dus moontlik om ook die 

egtheid van trekkershandtekeninge reeds by die sentrale depot te kontroleer. 

3 Report- Payments System 264; Malan par 190; Van Zyl Tjekretensie 9. Vgl ook Baker 
& Brandel par 2.02(2)(a); Rubin Policies 633. 

4 Moontlike Hervorming 205. 

5 Vgl ook Van Zyl Tjekretensie 10; Arora Electronic Fund Transfers 195; Arora 
Contractual and Tortious Liability 295. 

6 Cheque Truncation - Final Report 35. 

7 Vgl Van Zyl Tjekretensie 10 vn 26; Malan et al Provisional Sentence 1 05. K yk ook 
Navidas (Pty) Ltd v Essop 1992 (2) SA 797 (D) vir 'n beskrywing van hierdie soort 
tjekretensie. 
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Die besluit om te betaal word gevolglik geneem met behulp van elektroniese 

toerusting waardeur weergawes van die proefhandtekening, aflasopdragte en 

ander kredietinligting tot die beskikking van die betrokke amptenaar is. In die 

praktyk word die trekkershandtekening egter slegs in die geval van tjeks met 

'n sigwaarde van meer as R5 000 gekontroleer. Ten opsigte van tjeks met 'n 

kleiner sigwaarde aanvaar die bank dus die risiko van vervalste 

trekkershandtekeninge sander enige kontrolering van die handtekening. In 

sommige gevalle word bloat die tegniese korrektheid van die tjeks by die 

sentrale depot geverifieer en word die tjeks daar teruggehou terwyl die besluit 

om te betaal by die tak gemaak word op grand van inligting wat elektronies 

aan die tak versend word. 

lndien betaling om die een of ander rede geweier word, word die tjek via die 

klaringsburo aan die invorderingsbank teruggestuur. 8 lndien die tjek betaal 

word, word dit deur die sentrale depot aan die trekker (klient) gestuur of met 

die klient se toestemming vir 'n sekere tydperk deur die sentrale depot 

bewaar. 

Die besluit van die bank om te betaal word dus geneem sander dat die tjek 

by die tak waar die trekker se rekening gehou word, aangebied word. In 

sommige gevalle word die tegniese korrektheid van die tjek geverifieer by die 

sentrale punt en die tjek word daar gehou terwyl die besluit om te betaal by 

die tak gemaak word, op grand van inligting wat elektronies versend word. 

Daar is egter steeds geen fisiese aanbieding van die tjek by die tak nie. 9 

In Frankryk vind tjekretensie by die besondere tak van die betrokkene bank 

of by 'n sentrale depot plaas10
, terwyl 'n stelsel van opsionele tjekretensie by 

die besondere tak van die betrokkene bank (d w s afhanklik van die trekker 

se toestemming) in Engeland toegepas word. 11 

8 Cheque Truncation - Final Report 36. 

9 Kyk Navidas (Pty) Ltd v Essop 1992 (3) SA 797 (D); Commercial Union Trade Finance 
v Republic Bottlers of SA (Pty) ltd t/a Booth's Bottle Store 1992 (4) SA 728 (D); 
Nedtravel (Pty) ltd t/a American Express Travel Service v Moch 1993 (2) SA 38 (W); 
Navidas (Pty) Ltd v Essop; Mehta v Essop 1994 (4) SA 141 (A). Kyk ook Akasia 
Finance v De Souza 1993 (2) SA 337 (W) 341. 

10 Cheque Truncation - Final Report 13. 

11 Van Zyl Tjekretensie 20 - 21; Cheque Truncation - Final Report 14. 
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15.3 RETENSIE DEUR DIE KLARINGSBURO 

lndien 'n retensiestelsel by die klaringsburo ingestel word, word slegs die 

rekenaarbande aan die betrokkene banke teruggestuur om hulle in staat te 

stel om hulle kliente se rekeninge te belas. 12 Die tjeks word dan deur die 

klaringsburo in 'n sentrale liasseerstelsel opgeneem. 13 Die klaringsburo mag 

tjeks wat 'n bepaalde bedrag oorskry aan die betrokkene banke stuur om by 

die onderskeie banke aangebied te word. Die betrokkene bank sal die 

klaringsburo so gou as moontlik in kennis stel van tjeks wat nie betaal word 

nie. Hierdie tjeks word dan uit die bergingstelsel onttrek en kan deur die 

klaringsburo aan die invorderingsbank teruggestuur word, of eers na die 

betrokkene bank om dit by die betrokke tak aan te bied. 

15.4 RETENSIE DEUR DIE INVORDERINGSBANK 

Tjeks kan ook deur die invorderingsbankier teruggehou word. Die data vervat 

in die tjeks word dan elektronies na die betrokkene bank versend .14 Slegs die 

inligting wat op die tjek verskyn, word by wyse van rekenaarverbinding of op 

magnetiese band via die klaringsburo na die betrokkene bank gestuur. Die 

betrokkene bank neem dus die besluit om te betaal op grand van die inligting 

wat op bogenoemde wyse aan horn versend word, sander dat die bank ooit 

besit van die tjek verkry. 

Hierdie vorm van tjekretensie word in Belgie, Swede en Denemarke ten 

opsigte van tjeks wat getrek is vir minder as 'n vasgestelde bedrag, 

toegepas. 15 Belgie is een van die pioniers op die gebied van tjekretensie. 16 'n 

12 Van Zyl Tjekretensie 11 ev. Hierdie vorm van tjekretensie is deur die Genootskap van 
Suid-Afrikaanse Verrekeningsbanke in hulle finale verslag in 1983 aanbeveel (Kyk 
Cheque Truncation - Final Report 49 ev). 

13 Cheque Truncation - Final Report 39. 

14 Van Zyl Tjekretensie 14 ev; Malan Moontlike Hervorming 204; Jack Report 11, 56; 
Vergari & Shue 486; Goode Electronic Banking 108 -109; Vroegop Cheque Truncation 
245; Baker & Brandel par 2.02( 1 ); Arora Electronic Fund Transfers 195; Arora 
Contractual and Tortious Liability 295; Rubin Policies 633; Paget 278. 

15 Malan Liberation 110; Vroegop Cheque Truncation 245; Van Zyl Tjekretensie 20. 

16 Van Zyl Tjekretensie 19. Volgens Malan (Electronic Storage 155 - 156) is Frankryk 
sedert 1973 ook met die praktyk besig. 
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Outomatiese klaringsburo, die Centre d'Echange d'Operations a Compenser 

(CEC), is in 1974 vir die doel gestig. 17 Daar is geen geskrewe kontrak tussen 

die bank en klient nie; die aangeleentheid word deur die CEC se klaringsreels 

en 'n reeks inter-bank kontraktuele ooreenkomste gereel. Daar is 'n uniforme 

nasionale ontwerp waaraan alle tjeks voldoen sodat elektroniese versending 

tussen banke van alle data behalwe die handtekening daardeur vergemaklik 

word. Die nagaan van sulke data, dit wil se van die tegniese korrektheid van 

die tjek, is dan die verantwoordelikheid van die invorderingsbankier. 

Handtekeninge word glad nie nagegaan nie, behalwe in die geval van tjeks 

waaroor daar twyfel bestaan - sulke tjeks word teruggestuur na die 

betrokkene bank. Hierdie stelsel van tjekretensie word gebruik ten spyte van 

Belgiese reg wat die betrokkene bank aanspreeklik stel in die geval van 'n 

vervalste handtekening op 'n tjek wat teruggehou is. 18 Hierdie vorm van 

tjekretensie word ook in Duitsland toegepas ten opsigte van tjeks met 'n 

sigwaarde van nie meer as 5 000 Duitse mark nie. 19 

'n Ander metode van tjekretensie by die invorderingsbank is die proses 

waarvolgens syferbeeldverwerking ( 11 digital-image processing 11
) gebruik 

word. 20 Hierdie proses gebruik gesofistikeerde rekenaartoerusting om 'n 

rekenaarbeeld van die tjek te neem en dit dah in 'n digitale formaat te 

verander wat getelekommunikeer kan word. Die betrokkene bank neem dus 

die besluit om te betaal op grond van 'n digitale beeld van die tjek wat deur 

die invorderingsbank aan horn gestuur word. Hierdie digitale beeld kan herwin 

word en gedruk word as 'n eksakte kopie van die tjek wat gestol is. Hierdie 

tegnologie is reeds hier te lande beskikbaar. Dit is nou ook moontlik om 

afbeeldings van betaalde tjeks agter op die bankstate wat aan kliente gestuur 

word, te maak. 21 

17 Jack Report 17. Vgl ook Cheque Truncation - Final Report 9. 

18 In Swede word alle tjeks by die invorderingsbankier teruggehou. Die 
invorderingsbankier ondersoek die tjek vir tegniese korrektheid, maar geen 
handtekening word nagegaan nie. Vgl Van Zyl Tjekretensie 20. 

19 Kyk Baumbach-Hefermehl 743 ev vir die inhoud van die ooreenkoms tussen die banke 
in hierdie verband. Vgl ook Baumbach-Hefermehl 612 - 613. 

20 Baker & Brandel par 2.02(2)(c); Vergari & Shue 486; Van Zyl Tjekretensie 13; 
Vroegop Cheque Truncation 245. 

21 Computer Mail 31 Januarie 1992 22 - 23. 
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Die kwessie van die invorderingsbankier se aanspreeklikheid vir die 

versending van foutiewe data is 'n aangeleentheid wat by wyse van 

interbank-ooreenkomste gereel behoort te word. In die afwesigheid van so 'n 

ooreenkoms sal die invorderingsbank op grond van wanvoorstelling teenoor 

die betrokkene bank aanspreeklik sal wees indien foutiewe inligting versend 

word en indien die betrokkene bank op grond van die inligting tot sy nadeel 

handel. 22 Die invorderingsbank behoort dus na te gaan dat die inligting sonder 

enige wesenlike verandering daaraan versend is, en dat die inligting wat 

versend is, 'n akkurate reproduksie van die data vervat op die tjek is. 23 

15.5 REGSVRAE IN VERBAND MET T JEKRETENSIE 

15. 5. 1 Aanbieding vir betaling 

Soos blyk uit die bespreking hierbo, het die gebruik van tjekretensie tot 

gevolg dat fisiese aanbieding van die tjek nie moontlik is nie. 24 lngevolge 

artikel 43(2)(c) en artikel 43(4)(a) van die Wisselwet25 moet 'n tjek wat 'n 

plek van betaling vermeld, by daardie plek van betaling aangebied word. In 

die geval van tjeks word die naam van die tak van die betrokkene bank waar 

die trekker sy rekening het, gewoonlik op die tjekvorm aangedui, en is daardie 

tak die plek van beta ting en mo et aanbieding dus daar plaasvind. 26 

22 Die betrokkene bank neem die besluit om te betaal op grand van inligting wat die 
invorderingsbank aan horn stuur. Die invorderingbank het derhalwe 'n plig om korrekte 
inligting te stuur, omdat hy daarvan bewus is dat die betrokkene bank daarop gaan 
reageer. Kyk in die algemeen Neethling, Potgieter & Visser Deliktereg 293 ev. 

23 Vgl Goode Electronic Banking 109. 

24 Vgl Malan par 190; Van Zyl Tjekretensie 51 - 53, 59 ev; Arora Electronic Fund 
Transfers 196; Malan Liberation 110-111; Oelofse Enkele Regsaspekte 11; Vroegop 
Cheque Truncation 246; Arora Electronic Fund Transfers 196; Jack Report 56; Reed 
Electronic Finance Law 10; Arora Contractual and Tortious Liability 295 - 296; Paget 
278 - 279. 

25 34 van 1964. 

26 KykJoachimson vSwissBankCorporation [1921] 3 KB 110 127; Discounting and 
Shipping Co (Pty) Ltd v Franskraalstrand (Pty) Ltd and others 1962 (2) SA 599 (W) 
560 - 561; Barclays Bank pie v Bank of England [1985] 1 All ER 385 391. Kyk ook 
Malan et al Provisional Sentence 105 - 106; Van Zyl Tjekretensie 61; Oelofse Enkele 
Regsaspekte 11 . 
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Artikel 45 van die Wisselwet vereis "behoorlike" aanbieding voordat die houer 

'n verhaalreg op die trekker en endossante kan verkry. lndien die tjek op 'n 

ander plek vir betaling aangebied word, is dit geen behoorlike aanbieding nie. 

Sodanige aanbieding kan gevolglik nie dien as basis vir 'n verhaalreg op die 

trekker en endossante nie. Daar kan slegs sprake van ontering en die 

meegaande aanspreeklikheid van die trekker en endossante wees indien daar 

'n fisiese aanbieding van die tjek was. lndien 'n tjek wat nie "behoorlik" 

aangebied is, nie betaal word nie, word dit dus tegnies nie onteer nie. 27 

lndien die tjek wel betaal word, onstaan daar skynbaar geen probleme nie. 'n 

Tjek kan steeds reelmatig betaal word sander dat daar fisiese aanbieding vir 

betaling was. 28 Die Wisselwet29 vereis nie vir reelmatige beta ling dat die tjek 

by die plek van betaling aangebied moes gewees het nie. 

Daar word met Van Zy130 saamgestem dat 'n stelsel van tjekretensie oak nie 

tot gevolg sal he dat die betaling nie in die "gewone loop van sake" soos 

bedoel in artikels 58 en 83 van die Wisselwet is nie. lndien aanvaar word, 

soos wat Cowen te kenne gee,31 dat die beskerming van artikel 58 nie 

be"invloed word deur die feit dat 'n tjek betaal word deur 'n ander tak van die 

betrokkene bank as die een waar dit betaalbaar is nie, kan die gevolgtrekking 

gemaak word dat beta ling deur 'n sentrale depot oak geen verskil sal maak 

nie. 'n Stelsel van tjekretensie sal oak nie tot gevolg he dat betaling nie 

"sander nalatigheid" gemaak word soos bedoel in artikel 79 van die 

Wisselwet nie. 32 Die betrokkene bank verloor derhalwe nie die beskerming 

wat hierdie artikels bied nie. 

Daar word met Malan saamgestem dat die blote feit dat die tjeks nie fisies 

27 Malan Moontlike Hervorming 205. 

28 Van Zyl Tjekretensie 43; Arora Electronic Fund Transfers 196. 

29 Kyk art 57(1) gelees met die omskrywing van "reelmatige betaling" in art 1. 

30 Tjekretensie 48. 

31 379 - 380. 

32 Vgl ook Arora Electronic Fund Transfers 196; Arora Contractual and Tortious Liability 
297 - 298. 
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ondersoek word nie, nie sonder meer op nalatigheid dui nie. 33 Ten einde te 

bepaal of die bank nalatig was en of die nalatigheid die werklike oorsaak van 

die skade was, moet die posisie beoordeel word asof daar behoorlike 

aanbieding was. lndien die bank die vervalsing of onreelmatigheid sou 

opgespoor het indien hy behoorlike sorg aan die dag gele het, behoort 

nalatigheid aan die bank toegeskryf te word. In hierdie verband kan daar gelet 

word op artikel 62(12) van die Australiese "Cheques and Payment Orders Act 

( 1986) wat bepaal: 34 

"Where a cheque is presented for payment otherwise than by exhibiting it to the 
drawee bank, nothing in this section shall be taken to relieve the drawee bank from 
any liability to which the drawee bank would have been subject in relation to the 
cheque if it had been presented by being exhibited to the drawee bank." 

Die probleem onstaan dus wanneer die tjek gedishonoreer word. Soos reeds 

verduidelik is, het daar dan geen aanbieding soos deur die Wisselwet vereis, 

plaasgevind nie, en kan die houer nie op grond van so 'n dishonorering 'n 

verhaalsreg op die trekker en endossante he nie. 35 Alhoewel dit waar is dat 

wat die trekker betref, aanbieding vir beta ling in sommige gevalle ingevolge 

artikel 44(2) van die Wisselwet verskoon word, 36 sal behoorlike aanbieding 

33 Par 190. 

34 Kyk die wysiging wat in die Wisselwet in 15.5.2 hieronder voorgestel word en vgl oak 
die bespreking 15.5.5. 

35 KykNavidas (Pty) Ltd v Essop 1992 (3) SA 797 (D); Commercial Union Trade Finance 
v Republic Bottlers of SA (Pty) Ltd t!a Booth's Bottle Store 1992 (4) SA 728 (D); 

Nedtravel (Pty) Ltd t/a American Express Travel Service v Moch 1993 (2) SA 38 (W). 
Kyk ookAkasia Finance v De Souza 1993 (2) SA 337 (W) 341. In die Nedtravel-saak 
het R Zulman by wyse van 'n obiter opmerking (op 39G-H) die mening uitgespreek dat 
vir doeleindes van aanbieding, die outomatiese klaringsburo moontlik as die 
verteenwoordiger van die betrokkene bank beskou kan word. Daar is egter geen 
gronde vir s6 'n beskouing nie (vgl oak hfst 5 oar die status van die ACB). In elk geval 
blyk dit duidelik uit die bespreking hierbo dat die Wisselwet vereis dat behoorlike 
aanbieding van 'n tjek slegs by die betrokke tak waar dit betaalbaar is, gedoen kan 
word. Die klaringsburo kan dus nie as sogenaamde "verteenwoordiger" van die 
betrokkene bank in die verband optree nie. 

36 Dit sal byvoorbeeld die geval wees waar die trekker 'n onvoldoende kredietbalans het 
en oak as betaling afgelas is. Kyk Malan par 159 en 1 61; Malan et al Provisional 
Sentence 103; Cowen 304. Alhoewel R Combrinck in Navidas (Pty) Ltd v Essop 
1992 (3) SA 797 (D) korrek was in sy bevinding dat tjekretensie by 'n sentrale depot 
van die betrokkene bank nie behoorlike aanbieding, soos vereis deur die Wisselwet is 
nie, dui die feite van die saak daarop dat daar vrystelling van aanbieding ingevolge art 
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vir betaling nie altyd verskoon wees teenoor die trekker nie, en mag dit wees 

dat die houer eerder die endossant aanspreeklik wil hou. 

lngevolge artikel 44(2)(e) van die Wisselwet kan die trekker en endossante 

natuurlik uitdruklik of stilswyend afstand doen van aanbieding vir betaling. 37 

Hierdie oplossing is egter nie aanvaarbaar nie, omdat dit beteken dat die 

trekker en endossante aanspreeklik gehou kan word sonder dat die tjek ooit 

vir betaling aangebied is. 38 S6 'n algemene afstanddoening kan dus nie van 

hulle verwag word nie. 

'n Ander moontlike alternatief is dat 'n gedishonoreerde tjek nag 'n keer 

aangebied word, en wel by die tak waar dit betaalbaar is. 39 Aangesien dit die 

plig van die invorderingsbank teenoor die houer is om toe te sien dat die tjek 

44(2)(c) was. Betaling is naamlik afgelas en kennisgewing van dishonorering was 
regtens, ingevolge art 48(2)(c)(iv) nie nodig nie, aangesien die betrokkene bank nie 
gebonde was, wat homself en die trekker betref, om die tjek te betaal nie. Daar word 
dus aan die hand gedoen dat art 44(2)(c), wat bepaal dat vrystelling van aanbieding 
van betaling verleen word indien die betrokkene bank nie gebonde is, wat homself en 
die trekker betref, om die tjek te betaal en die trekker geen rede het om te dink dat 
die tjek betaal sal word indien dit aangebied word nie, ook aandui dat waar betaling 
gestaak of afgelas is, daar vrystelling van aanbieding is. lndien betaling afgelas is, is 
die betalingsplig van die bank ingevolge art 73(a) beeindig, en 'n bank sal gevolglik 
nie verplig wees om 'n tjek te betaal soos vereis deur art 44(2)(c) nie (die trekker sal 
ook geen rede he om te dink dat die tjek betaal sal word nie). Die regter moes dus nie 
voorlopige vonnis geweier het op grond van die feit dat daar geen aanbieding was nie, 
aangesien daar vrystelling van aanbieding was. (Kyk die bespreking van die saak deur 
Meiring Recent Developments 379 ev. In Industrial Machinery Supplies (Pty) Ltd v 
Pretorius 1960 (4) SA 675 (0) is beslis dat waar die trekker 'n tjek afgelas, dit nie 
impliseer dat die betrokkene nie gebonde is, wat homself en die trekker betref, om die 
tjek te betaal nie. Daar word aan die hand gedoen dat hierdie beslissing ook verkeerd 
is vir die redes hierbo aangegee.) Hierdie standpunt is bevestig in die uitspraak van 
R Broome in Commercial Union Trade Finance v Republic Bottlers of SA (Pty) Ltd t/a 
Booth's Bottle Store 1992 (4) SA 728 (D). In appel (Navidas (Pty) Ltd v Essop; Mehta 
v Essop 1994 (4) SA 141 (A)) is die beslissing in die Republic Bottlers-saak bekragtig 
en is die eiser toegelaat om te argumenteer dat aanbieding vir betaling ingevolge art 
44(2)(c) verskoon is, omdat die verweerder betaling afgelas het. AR Heter beslis dat 
die afgelasting van betaling duidelik tot gevolg het dat die betrokkene bank nie 
teenoor die trekker verplig is om te betaal nie (op 149 - 152). Die feit van afgelasting 
het verder ook tot gevolg dat daar prima facie vir die trekker geen rede is om te dink 
dat die tjek wel betaal sal word as dit behoorlik aangebied word nie. 

37 Oelofse Enkele Regspekte 11; Malan Liberation 111. Vgl ook Reed Electronic Finance 
Law 10; Arora Contractual and Tortious Liability 296. 

38 Oelofse Enkele Regsaspekte 11 . 

39 Oelofse Enkele Regsaspekte 11 . 
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behoorlik aangebied word, sal die invorderingsbankier moet toesien dat 'n 

tweede aanbieding by die betrokke tak self gedoen word. 40 Hierdie tweede 

aanbieding is nodig ten einde die trekker en endossante aanspreeklik te hou. 41 

So 'n proses is egter 'n sinlose formaliteit, omdat die tjek natuurlik weer 

gedishonoreer sal word. Soos Oelofse egter tereg aandui, 42 sal so 'n 
11 tweede 11 aanbieding nodig wees totdat die Wisselwet gewysig is. 

15.5.2 Wysiging van die Wisselwet 

Die ontwikkelings ten opsigte van tjekretensie en die probleme in die verband 

is reeds by wyse van wetgewing in ander lande aangespreek. 43 S6 be pa al 

artikel 31 van die Geneefse Eenvormige Tjekwet byvoorbeeld dat die 

inlewering van 'n tjek by 'n klaringsburo gelykstaande is aan aanbieding vir 

betaling. Hierdie bepaling maak egter nie voorsiening vir tjekretensie by die 

invorderingsbank nie. In die lig van die ontwikkelings ten aansien van 

tjekretensie is dit noodsaaklik dat wetgewing ook daarvoor voorsiening sal 

maak. Tegnologiese ontwikkelings noodsaak dat die blote elektroniese 

deursending van besonderhede van die tjek ook as aanbieding geld. Die tjek 

word in so 'n geval dus ook nie 11 fisies 11 aangebied nie, maar daar vind nou 

elektroniese aanbieding plaas.44 

In Amerika is artikel 4 van die 11 Uniform Commercial Code 11 (UCC) ook 

gewysig om daarvoor voorsiening te maak dat die betrokkene bank betaalde 

tjeks mag terughou. Artikel 4-406(a) bepaal nou soos volg: 

11 A bank that sends or makes available to a customer a statement of account showing 
payment of items for the account shall either return or make available to the customer 
the items paid or provide information in the statement of account sufficient to allow 
the customer reasonably to identify the items paid. The statement of account provides 
sufficient information if the item is described by item number, amount and date of 
payment. 11 

40 Barclays Bank pie v Bank of England [1985] 1 All ER 385 387, 391; Van Zyl 
Tjekretensie 67 ev. 

41 Vgl Van Zyl Tjekretensie 83. 

42 Enkele Regsaspekte 11 . 

43 Vgl UNCITRAL Electronic Funds Transfers A/CN 9/SER B/1 117. 

44 Vgl Cowen South African Banking Law 127; Jack Report 57. 
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lndien die tjeks dus deur die betrokkene bank teruggehou word, word inligting 

oor die betaalde tjeks by wyse van bankstate aan die klient verskaf. 45 Dit is 

volgens die artikel voldoende indien die bank die tjek beskryf volgens 

nommer, bedrag en datum van betaling. 46 Hierdie inligting word deur die 

banke se rekenaars verkry vanaf die 11 MICR 11 -kodelyn, sonder dat fisiese 

ondersoek van die tjek self benodig word. 

Gewysigde artikel 4-110 maak ook voorsiening vir tjekretensie by die 

invorderingsbank. 47 Daarvolgens word ooreenkomste wat voorsiening maak 

vir elektroniese aanbieding spesifiek gemagtig: 

" ·Agreement for electronic presentment' means an agreement, clearing-house rule, 
or Federal reserve regulation or operating circular, providing that presentment of an 
item may be made by transmission of an image of an item or information describing 
the item ( ·presentment notice') rather than delivery of the item itself. The agreement 
may provide for procedures governing retention, presentment, payment, dishonor, and 
other matters concerning items subject to the agreement. "48 

Aanbieding van die tjek mag dus geskied deur versending van 'n bee Id van 

die tjek of inligting wat die tjek beskryf. 

Die Australiese 11 Cheques and Payment Orders Act 11 
( CPOA) ( 1986) maak ook 

voorsiening vir elektroniese aanbieding. lngevolge artikel 62( 1) mag 'n 

invorderingsbank 'n tjek aanbied by: 

45 Vgl Ballen & Homrighausen 22 - 24; Miller Benefits 115; Rubin Policies 636. 

46 Die naam van die begunstigde en die datum van die tjek word dus nie verskaf nie. 
Hierdie feit mag kliente benadeel wat nie behoorlik rekord hou nie, en gevolglik nie 'n 
bepaalde tjek kan identifiseer deur die inligting wat wel gegee is nie. Die besluit ten 
aansien van die inligting wat wel verskaf word, is geneem omdat sodanige inligting 
deur die bank se rekenaars van die "MICR"-kodelyn afgelees kan word. Die naam van 
die begunstigde en die 'datum van die tjek word nie daar verskaf nie, omdat die 
tegnologie nag nie so ver gevorder is nie en omdat die koste-faktore verbonde aan die 
verskaffing van addisionele inligting dit nie regverdig nie. Kyk Rubin Policies 636 ev, 
Ballen & Homrighausen 23 en die amptelike kommentaar op art 4-406. 

47 Vgl Ballen & Homrighausen 26 ev; Miller Benefits 113; Garland A New Law 54. 

48 Art4-110(a). 
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(a) "the proper place in relation to the cheque; or 
(b) a place that is designated in relation to the cheque for the purposes of this 
subsection ... " 

Die sogenaamde "designated place" is 'n plek wat deur die betrokkene bank 

by wyse van 'n spesiale kennisgewing in die Australiese Gazette genomineer 

is. 49 Die bank mag sy eie dataprosesseringsentrum aanwys sodat aanbieding 

van die tjek daar in elektroniese vorm mag geskied. Aanbieding mag gemaak 

word: " .. by exhibiting the cheque to the drawee bank or by any other 

means. "50 lndien die invorderingsbank van 'n ander metode van aanbieding 

gebruik maak, vereis die CPOA dat die eis vir betaling die tjek met redelike 

sekerheid moet identifiseer, en in 'n vorm moet wees wat vir die betrokkene 

bank verstaanbaar ("intelligible") of geredelik ontsyferbaar ("readily 

decipherable") is. 51 Volgens Tyree52 is die bedoeling met die verwysing na 

"intelligible" in artikel 62(3), om die banke toe te laat om ooreen te kom oar 

elektroniese protokolle wat aanbieding by wyse van elektroniese medium sal 

toelaat. Die verwysing na "readily decipherable" laat aanbieding in 

gekodeerde vorm toe. Daar word met Tyree53 saamgestem dat elektroniese 

aanbieding in gekodeerde vorm 'n noodsaaklike veiligheidsmaatreel is. 

Daarmee word verhoed dat "valse" aanbiedings deur sogenaamde "hackers", 

wat daarin geslaag het om die stelsel te penetreer, gemaak word. Die tjek 

word vir doeleindes van die wet met redelike sekerheid ge'ldentifiseer indien 

die eis vir betaling die bedrag van die tjek, die tjeknommer, die rekening wat 

gedebiteer moet word en die plek van beta ling van die tjek vermeld. 54 

Alhoewel hierdie besonderhede voldoende is om die tjek te identifiseer, is dit 

nie in elke geval noodsaaklik nie. 55 

49 Tyree Banking Law 14 7. 

50 Art 62(2). (Ek kursiveer). 

51 Art 62(3). 

52 Banking Law 148. 

53 Banking Law 148. 

54 Art 62(4). 

55 Tyree Banking Law 148. 
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In die voorstelle vir die hervorming van die Wisselwet is die bepalings van die 

Australiese CPOA met goedkeuring aangehaal. 56 Daar is na aanleiding 

daarvan, by wyse van klousule 46( 1) van die voorgestelde Tjekwet, 

aanbeveel dat voorsiening gemaak word vir die aanbieding van 'n tjek: 

"(a) at a place designated by any clearing house rule; or 
(b) at a place of payment designated by the drawee; or 
(c) by means of data transmitted by or on behalf of the collecting bank, whether 
through a clearing house or otherwise, to the drawee identifying the cheque with 
reasonable certainty. "57 

Klousule 46( 1 )(a) ingevolge waarvan aanbieding van 'n tjek gemaak kan word 

op 'n plek aangewys deur die verrekeningsreels, is gebaseer58 op artikel 31 

van die Geneefse Eenvormige Tjekwet, artikel 38 van die Geneefse 

Eenvormige Wet op Wisse ls en Pro messes en artikel 51 (h) van die "Draft 

Convention on International Bills of Exchange and International Promissory 

Notes" .59 Verrekeningsreels word in klousule 1 van die voorgestelde Tjekwet 

gedefinieer as " ... the rules of a clearing house designated to regulate the 

clearing of payments between members." Daar word egter nie in die 

voorgestelde Tjekwet daarvoor voorsiening gemaak dat die reels gepubliseer 

of andersins vir die publiek toeganklik sal wees nie. Hierdie word as 'n 

ernstige tekortkoming in die voorgestelde Tjekwet beskou. Aangesien die 

publiek 'n belang het by die toepassing van die reels, is dit noodsaaklik dat 

die publiek ook toegang daartoe sal he. Daar bestaan geen rede waarom 

hierdie reels geheim gehou moet word nie. 60 

Klousule 46( 1 )(b) ingevolge waarvan aanbieding gemaak kan word op 'n plek 

deur die betrokkene aangedui, is volgens die kommentaar bedoel om praktyke 

te wettig ingevolge waarvan aanbieding aan die tak van die betrokkene bank 

mee weggedoen word en die besluit om te betaal by 'n sentrale punt waar die 

56 Report - Payments System 266 ev. 

57 Vgl Report - Payments System 411. 

58 Report - Payments System 274. 

59 A/CN9/211 van 18/2/1982. 

60 Vgl ook Malan Moontlike Hervorming 205; Report - Payments System 274. 
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tjeks teruggehou word, geneem word. 61 

Klousule 46( 1 )(c) is gebaseer op artikel 62(3) van die Australiese CPOA, en 

magtig elektroniese aanbieding. 'n Tjek word vir doeleindes van klousule 

46( 1 )(c) ingevolge klousule 46(2) geag met redelike sekerheid ge"identifiseer 

te wees indien: 

"(a) the sum ordered to be paid by the cheque; 
(b) the number of the cheque, if any; 
(c) the account against which the cheque is drawn; and 
(d) the branch of the drawee where the cheque is payable is specified or is readily 
ascertainable by the drawee from the data transmitted by or on behalf of the 
collecting bank. "62 

Die voorgestelde klousules soos hierbo uiteen gesit, ondervang dus al die 

bestaande vorme van tjekretensie en is 'n bevredigende wysiging van die 

bestaande posisie. Daar word egter ook aanbeveel dat banke in die geval van 

elektroniese aanbieding sal ooreenkom om ook gebruik te maak van 

gekodeerde aanbieding sodat inbreukmaking op die stelsels verhoed word. 

Sover dit die ondersoekpligte van die betrokkene bank aangaan, is daar by 

wyse van klousule 46(3) voorgestel dat die aanspreeklikheid van die 

betrokkene op dieselfde basis beoordeel word asof fisiese aanbieding 

inderdaad plaasgevind het. Die klousule lui soos volg: 

"Where the cheque is presented for payment in terms of this section without 
exhibiting it to the drawee, nothing in this section shall relieve the drawee from any 
liability to which it would have been subject in relation to the cheque if it had been 
presented by being exhibited to the drawee" 63 

lndien die betrokkene dus in 'n geval van tjekretensie 'n tjek betaal onder 

omstandighede wat op 'n onreelmatige of nalatige betaling neerkom, sal die 

bank nie van aanspreeklikheid onthef word, bloot net omdat hy nie die 

geleentheid gehad het om die tjek te ondersoek nie. Hierdie klousule bring 

mee dat die klient nie deur hierdie nuwe wyse van aanbieding benadeel word 

61 Report - Payments System 274. 

62 Report - Payments System 539 - 540. 

63 Report - Payments System 540. 
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nie en word derhalwe sterk ondersteun. 64 

Artikel 50(4) van die Wisselwet bied 'n verdere struikelblok vir die 

inwerkingstelling van tjekretensie. Hierdie artikel bepaal naamlik dat wanneer 

'n houer 'n wissel aanbied vir betaling, hy dit moet toon aan die persoon van 

wie hy betaling eis, en wanneer 'n wissel betaal word, moet die houer dit 

onverwyld afgee aan die party wat dit betaal. Die betrokkene bank is dus 

geregtig om lewering van die tjek te eis wanneer betaling gemaak word, en 

kan weier om te betaal tensy die tjek gelewer word. 65 Soos reeds hierbo 

verduidelik, maak klousule 46(3) van die voorgestelde Tjekwet daarvoor 

voorsiening dat die aanspreeklikheid van die betrokkene op dieselfde basis 

beoordeel word asof daar fisiese aanbieding van die tjek gemaak is. Die klient 

word dus nie benadeel indien die tjek nie aan die betrokkene ten toon gestel 

is nie. Dit is dus nie nodig om by wyse van wetgewing voorsiening te maak 

vir die reg van die betrokkene om tentoonstelling van die tjek voor betaling 

te eis nie. Die voorgestelde skrapping van die artikel word derhalwe 

ondersteun. 66 

15.5.3 Die bewyskrag van betaalde tjeks 

Betaalde tjeks word dikwels gebruik as kwitansie, of as rekord van 'n 

kommersiele transaksie, of selfs as bewys van betaling. 67 So word betaalde 

tjeks byvoorbeeld deur rekenkundiges en ouditeure gebruik om rekeningboeke 

op te stel. Die betaalde tjeks word ook deur hierdie beroepe gebruik as 'n 

metode om te verifieer dat die betrokke fondse inderdaad deur die nemer 

ontvang is. 68 In sommige gevalle vereis wetgewing dat 'n persoon betaalde 

tjeks en ander instrumente moet bewaar of te voorskyn bring. 69 

64 Vgl ook Malan Moontlike Hervorming 205. 

65 Malan par 190; Heunis v Estate Scott (1908) 18 CTR 948; Hertz v Fels' Assignees 
1922 TPD 231. 

66 Report - Payments System 273. 

67 Vgl Crawford & Falconbridge 1066; Report - Payments System 272; Malan par 190. 

68 Cheque Truncation - Final Report 26-27. 

69 Vgl byvoorbeeld artikels 75( 1) en (2) van die lnkomstebelastingwet 58 van 1962, en 
artikels 28(1 ), (4) en (5) van die Boedelwet 66 van 1965. 
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Artikel 85 van die Wisselwet bepaal dat indien 'n tjek wat nie geendosseer 

of nie reelmatig geendosseer is nie, betaal is deur die betrokkene bank, 

sodanige betaling prima facie bewys is van die ontvangs deur die nemer van 

die bedrag vermeld in sodanige tjek. Alhoewel artikel 85 slegs verwys na 

tjeks wat nie geendosseer is nie, of wat onreelmatig geendosseer is, is daar 

al beslis dat 'n betaalde geendosseerde tjek ookprima facie bewys is van die 

ontvangs van die bedrag van die tjek deur die nemer. 70 Die effek van hierdie 

bepaling is egter baie beperk aangesien bewys van betaling nog voorgele 

moet word. 71 Bewys van die betaling van die tjek dien nie ook as bewys van 

die betaling van die skuld waarvoor die tjek gegee is nie. 

In die voorstelle vir die hervorming van die Wisselwet is by wyse van klousule 

67 van die Tjekwet72 aanbeveel dat artikel 85 so gewysig word dat 'n tjek 

wat nie geendosseer of nie reelmatig geendosseer is nie en wat betaal of 

oenskynlik deur die betrokkene betaal is, prima facie bewys is van die 

ontvangs deur die nemer van die bedrag ingevolge daarvan betaalbaar. 

Hierdie wysiging maak egter nie voorsiening vir die feit dat ingevorderde tjeks 

uiteindelik in 'n stelsel van tjekretensie vernietig mag word nie. Malan het 

inderdaad al voorgestel dat artikel 85 so uitgebrei behoort te word om 

voorsiening te maak dat 'n bankstaat wat byvoorbeeld behoorlik deur die 

bank onderteken is, as prima facie bewys sal dien dat die tjeks wat daarop 

vermeld word, wel betaal is. 73 Daar word derhalwe aan die hand gedoen dat 

die voorgestelde klousule 67 uitgebrei moet word om 'n bepaling te vervat 

ingevolge waarvan 'n bankstaat wat deur die bank onderteken is, ook sal dien 

as prima facie bewys van die ontvangs deur die nemer van die bedrag 

ingevolge die tjek betaalbaar. 

Aangesien die ingevorderde tjeks in 'n stelsel van tjekretensie uiteindelik wel 

70 Malan par 190 en 226; Malan Liberation 111. 

71 Malan par 226; Cowen 451. 

72 Report - Payments System 272, 549. 

73 Malan Liberation 112 vn 41. In die kommentaar op die gewysigde art 4 van die UCC 
is wetgewers oak aangemoedig om 'n bepaling te oorweeg ingevolge waarvan 'n 
kopie van die bankstaat tesame met dokumentasie van die tjekretensie (byvoorbeeld 
'n kopie van die tjek) oak sal dien as prima facie bewys van betaling. Vgl Ballen & 
Homrighausen 24 vn80. 
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vernietig word, is dit natuurlik wenslik dat sulke tjeks gefotografeer word. 74 

In Amerika vereis gewysigde artikel 4-406 van die UCC byvoorbeeld dat 

indien betaalde tjeks nie aan die klient teruggegee word nie, die bank 6f die 

betaalde tjeks moet behou, 6f indien die tjeks vernietig word, die vermoe 

moet behou om vir 'n tydperk van sewe jaar na ontvangs van die tjeks, 

lees bare kopiee aan die klient te verskaf. 75 In hierdie verband onstaan die 

vraag of die gebruik van 'n mikrofilmkopie wel toelaatbare getuienis is. Wat 

die toelaatbaarheid van sulke foto's as getuienis betref, het die hof in 

Barclays Western Bank v Creser76 aangaande die toelaatbaarheid van 'n 

mikrofilmkopie van 'n huurkoopooreenkoms77 die volgende gese: 78 

"The best evidence rule is that no evidence is ordinarily admissible to prove the 
contents of a document except the original document itself. The exception to the rule 
is that on proof, inter alia, of the destruction of the document the contents of the 
document may be proved by secondary evidence. The only significance of the fact, 
if fact it is, that the party deliberately destroyed a document, is that, if it appears that 
that was done in contemplation of legal proceedings, possibly with a fraudulent 
objective, the court may decline to dispense with the production of the original. There 
was no question of anything of that sort in the present case. Litigation was not 
contemplated when the original was destroyed and the destruction was done in the 
ordinary course of business. "79 

In 'n stelsel van tjekretensie word tjeks nie vernietig "in contemplation of 

legal proceedings" nie en ook nie met 'n "fraudulent objective" nie. Daar 

behoort dus geen beswaar van regskant te wees ten aansien van die 

74 Malan Legal implications 156; Cheque Truncation - Final Report 45. Vgl ook Reed 
Electronic Finance Law 11 . 

75 Art 4-406(b). Vgl Ballen & Homrighausen 23 - 24; Rubin Policies 635; Garland A New 
Law 54. Volgens die amptelike kommentaar op art 4-406 sal 'n elektroniese beeld van 
die tjek ook 'n leesbare kopie daarvan wees. 

76 1982 (2) SA 104 (T). Kyk ook Malan Legal Implications 156 - 157. 

77 Die oorspronklike huurkoopooreenkoms is vernietig weens 'n gebrek aan 
kantoorspasie. 

78 106. 

79 Vgl ook Hoffmann & Zeffertt 29-31. 
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toelaatbaarheid van mikrofilmkopiee van betaalde tjeks nie. 80 

Die feit dat die oorspronklike tjek nie beskikbaar mag wees nie, sal egter 

steeds probleme veroorsaak ten opsigte van die bewys van vervalsings en 

veranderings. Dit is moeiliker om te bewys dat 'n handtekening vervals is of 

dat dat aan die tjek verander is, indien slegs 'n mikrofilmkopie van die tjek 

beskikbaar is. 81 Gestolde tjeks behoort in elk geval dus vir 'n bepaalde periode 

bewaar te word voordat dit vernietig word. 82 

15.5.4 Die reg van die trekker op die teruggawe van betaalde tjeks 

'n Tjekretensiestelsel behoort, ten spyte van die beskikbaarheid van 'n 

mikrofilm of ander kopie van die gestolde tjeks, ook voorsiening te maak vir 

die teruggawe van betaalde wissels, tjeks en promesses vir 'n bepaalde 

tydperk voordat dit vernietig word. 83 In Amerika maak gewysigde artikel 

4-406 byvoorbeeld soos volg daarvoor voorsiening: 

" ... A customer may request an item from the bank that paid the item, and that bank 
must provide in a reasonable time either the item or, if the item has been destroyed 
or is not otherwise obtainable, a legible copy of the item. "84 

Daar word aan die hand gedoen dat die houer eiendomsreg verloor nadat die 

tjek deur die betrokkene betaal is en dat die trekker weer eiendomsreg van 

80 Daar word nie met Eckhard (388 ev) saamgestem dat die Wet op Rekenaargetuienis 
57 van 1983 op mikrofilmkopiee van toepassing is nie. Die mikrofilmkopie is beslis 
nie 'n "rekenaardrukstuk" soos gedefinieer in artikel 1 van die Wet nie, aangesien dit 
nie voortgebring is deur 'n rekenaar nie, maar voortgebring is deur 'n fotografiese 
proses. Daarenteen word 'n digitale beeld van 'n tjek wel voortgebring deur 'n 
rekenaar en sal die Wet op Rekenaargetuienis 57 van 1983 dus van toepassing wees. 
Kyk ook Van Zyl Tjekretensie 93. 

81 Van Zyl Tjekretensie 92-93; Malan par 190; Lockheed-Arabia Corp v Owen [1993] 
3 All ER 641. 

82 Vgl ook Cheque Truncation - Final Report 45. 

83 Vgl White Legal Guidelines 122. 

84 Art 4-406(b). Kyk ook Ballen & Homrighausen 24; Rubin Policies 635. 
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die tjek verkry. 85 Die betrokkene bank mag egter die tjek behou as 'n 

ontvangsbewys of as bewys van betaling totdat sy rekening met die trekker 

vereffen is. lndien aanvaar word dat die trekker weer eiendomsreg op die tjek 

verkry wat namens horn betaal is, mag hy die tjek opvolg waar dit ookal 

gevind word, of die tjek fisies aangebied is vir betaling of nie. Daarbenewens 

word ook aanvaar dat die betrokkene bank kontraktueel verplig is om 

betaalde tjeks aan die klient terug te besorg. 86 

Aangesien die trekker/klient dus geregtig is op teruggawe van die tjeks, is dit 

duidelik dat enige stelsel van tjekretensie net ingestel kan word met die klient 

se toestemming. 87 Daar behoort gevolglik ook voorsiening gemaak te word 

vir die teruggawe van die betaalde tjeks aan die betrokkene bank om 

laasgenoemde in staat te stel om die tjeks aan die klient te oorhandig as hy 

daarom sou vra. 88 Dit is egter nie nodig om hierdie aangeleentheid by wyse 

van wetgewing te reel nie. Die banke kan onderling ooreenkomste sluit of 

voorsiening kan daarvoor in die klaringsreels gemaak word om die tydperk 

van tjekretensie en die wyse van die herverkryging van betaalde tjeks te 

reguleer. 89 Dit is egter duidelik dat indien sulke bedinge 1n 

interbank-ooreenkomste of die klaringsburoreels opgeneem word, dit vir die 

publiek toeganklik moet wees omdat dit hulle regte en verpligtinge mag 

affekteer. Dit is dus betreurenswaardig dat die voorgestelde Tjekwet nie enige 

85 Malan par 190. In Charles v Blackwell ( 1877) 2 CPD 151 162 - 163 (CA) se die hof: 
"A cheque taken in payment remains the property of the payee only so long as it 
remains unpaid. When paid the banker is entitled to keep it as voucher till his account 
with his customer is settled. After that the drawer is entitled to it as a voucher 
between him and the payee. If the cheque was duly paid, so as to deprive the payee 
of a right of action, either on it or in respect of the goods in payment for which it was 
given, they no longer have any property in it." Daar kan ook geargumenteer word dat 
die betrokkene bank, wanneer die nemer of begunstigde van die tjek afstand doen van 
sy eiendomsreg op die tjek, as lashebber van die trekker die tjek in besit neem. Die 
trekker verkry dus weer die eiendomsreg op die tjek. 

86 Vgl ook Cheque Truncation - Final Report 17. 

87 Report - Payments System 273. 

88 In Amerika vereis "Regulation CC" ( 12 CFR 1990) dat indien die invorderingsbank nie 
die betaalde tjeks fisies aan die betrokkene terugbesorg nie, 'n ooreenkoms te dien 
effekte tussen al die belanghebbende partye vereis word. Vgl Ballen & Homrighausen 
31 - 32. 

89 Vgl Report - Payments System 274. 



338 

klousule in die verband bevat nie. 90 

15.5.5 Die ondersoekpligte van die betrokkene bank 

Een van die bedinge in die bank- en klientkontrak is dat 'n bank nie die 

rekening van sy klient mag debiteer met die bed rag van 'n tjek waarop die 

handtekening van die trekker vervals is of ongemagtig aangebring is nie. 91 

Indian die bedrag van 'n tjek op 'n ongemagtigde wyse verhoog of verander 

is, kan die betrokkene bank ook nie steun op die klient se nalatigheid met 

betrekking tot die trekking van tjeks waar die betrokkene self nalatig was en 

nie die verandering of vervalsing op die tjek opgespoor het nie. 92 

Indian tjekretensie toegepas word voordat tjeks by die betrokkene bank 

aangebied word vir betaling, sal die betrokkene bank natuurlik nie die 

geleentheid he om die tjeks te ondersoek vir vervalsings, veranderings of 

ander onreelmatighede nie. 93 As gevolg van praktiese oorwegings, soos 

90 Kyk 15.5.2 hierbo. 

91 Malan par 208; Standard Bank of SA ltd v Kaplan 1922 CPD 214; Stapelberg NO v 
Barclays Bank DC & 0 1963 (3) SA 120 (T); Big Dutchman (South Africa) (Pty) ltd 
v Barclays National Bank ltd 1979 (3) SA 267 (W). Vgl ook Vroegop Cheque 
Truncation 248. 

92 Malan Liberation 205; Burns v Foreman 1953 (2) SA 226 (W); Barclays Bank DCO v 
Straw 1965 (2) SA 93 (0); Holzman v Standard Bank ltd 1985 (1) SA 360 (W). Die 
posisie in Amerika verskil hiervan. Gewysigde artikels 3 en 4 van die UCC bevat 'n 
nuwe definisie van "ordinary care". Hierdie definisie is belangrik omdat 
aanspreeklikheid ingevolge die gewysigde artikels 3 en 4 in baie gevalle daarvan 
afhang of die betrokke party opgetree het met "ordinary care" of nie. "Ordinary care" 
word nou gedefinieer as die "observance of reasonable commercial standards, 
prevailing in the area in which the person is located, with respect to the business in 
which the person is engaged". (Kyk gewysigde art 3-103(a)(7). Hierdie definisie van 
"ordinary care" is in die gewysigde art 4 ge'inkorporeer by wyse van art 4-104(c). Vgl 
ook Ballen & Homrighausen 20.) Die definisie maak verder daarvoor voorsiening dat 
waar 'n bank 'n instrument neem vir verwerking, invordering, of betaling by wyse van 
geoutomatiseerde metodes, redelike kommersiele standaarde dan nie van daardie bank 
vereis om die instrument te ondersoek nie, mits die versuim om dit te ondersoek nie 
teenstrydig is met die bank se voorgeskrewe prosedures nie en die bank se 
prosedures ook nie onredelik afwyk van algemene bankgebruik nie. Die gevolg hiervan 
is dat 'n bank nie aanspreeklik gehou kan word vir nalatigheid as die bank versuim het 
om 'n tjek te ondersoek vir vervalste handtekeninge nie, mits die bank maar sy eie 
prosedures nagevolg het en sy prosedures nie onredelik afwyk van algemene 
bankpraktyk nie. Vgl Ballen & Homrighausen 21; Miller Benefits 104. 

93 Vgl ook UNCITRAL Electronic Funds Transfers A/CN 9/SER B/1 117 - 118; Jack 
Report 57. 
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byvoorbeeld die groot volume tjeks wat hanteer word en koste-faktore 

daaraan verbonde, word tjeks nie in alle gevalle ondersoek nie en het daar 

inderdaad by banke die praktyk ontstaan om nie alle handtekeninge te 

verifieer nie. 94 Die risiko om betaling op grond van 'n vervalste handtekening 

te maak, word dus vergroot. Hierdie risiko kan natuurlik beheer word deur 

slegs tjekretensie op tjeks toe te pas wat vir 'n relatiewe lae bed rag, 

byvoorbeeld R 1 000, gettrek is. 

Die feit dat die betrokkene nie tjeks aan enige ondersoek onderwerp nie, 

maak huidiglik geen verskil aan die verhouding tussen die klient en die 

betrokkene bank nie. Die verhouding tussen die klient en die betrokkene bank 

met betrekking tot vervalste handtekeninge en ongemagtigde veranderings bly 

dus dieselfde asof die bank die geleentheid gehad het om 'n ondersoek te 

doen. 95 Dit staan die partye natuurlik vry om by wyse van 'n ooreenkoms die 

risiko van vervalsings of ongemagtigde veranderings op die klient of selfs op 

die invorderingsbank te plaas. 96 Die betrokkene banke kan byvoorbeeld 'n 

ooreenkoms met hulle kliente sluit ingevolge waarvan die klient verplig word 

om sy bankstate na te gaan ten einde vervalsings en ongemagtigde 

veranderings op te spoor. 97 

Dit is egter nie aanvaarbaar dat die klient alle risiko's van vervalsings dra nie 

en dat die beskerming van die klient horn ontneem word nie. 98 In die 

voorstelle vir die wysiging van die Wisselwet is na aanleiding van artikel 

62( 12) van die Australiese CPOA ook aanbeveel dat die verhouding tussen 

94 Vgl in die algemeen Malan par 190; Murray Price v Neal 686; Murray Forged Bills 
565; Cheque Truncation - Final Report 19-20; Vroegop Cheque Truncation 250; Koller 
821 ; Lockheed-Arabia Corp v Owen [ 1993) 3 All ER 641 . 

95 lndien die klient egter nalatig was en die bank horn dan op estoppel wil beroep om die 
debiet te regverdig, sal uitgemaak meet word of die bank se praktyk om die 
handtekening in die bepaalde geval glad nie te kontroleer nie, redelik (en dus nie 
nalatig nie) was. 

96 Vgl Koller 823 - 825. 

97 Kyk Report - Payments System 270 en ook die aanbeveling wat in die verband in hfst 
10 gemaak is. In Amerika vereis art 4-406(c) byvoorbeeld dat die klient in gevalle 
waar die betrokkene bank die tjeks terughou, "... must exercise reasonable 
promptness in examining the statement ... ", en meet die klient die bank onmiddellik 
in kennis stel van enige ongemagtigde betalings wat op die wyse opgespoor is. 

98 Vgl ook Jack Report 57. 



340 

die partye steeds gereel word asof behoorlike fisiese aanbieding plaasgevind 

het. 99 

Soos reeds hierbo aangedui, 100 behoort die kwessie van die 

invorderingsbankier se aanspreeklikheid vir die versending van foutiewe data, 

in die geval waar die tjeks reeds by die invorderingsbank teruggehou word, 

by wyse van interbank-ooreenkomste gereel te word. Daar word aan die hand 

gedoen dat die invorderingsbank aanspreeklikheid behoort te aanvaar vir 

foutiewe inligting wat versend word. Die invorderingsbank behoort sorg te 

dra dat die inligting sander enige wesenlike verandering daaraan versend is, 

en dat dit 'n akkurate reproduksie van die data vervat op die tjek is. 

15.6 SAMEVATTING 

Die voorstelle vir die hervorming van die Wisselwet ten aansien van 

tjekretensie soos vervat in die klousules van die voorgestelde Tjekwet, word 

heelhartig ondersteun. Daar word egter nie in die voorgestelde Tjekwet 

daarvoor voorsiening gemaak dat die klaringsreels gepubliseer of andersins 

vir die publiek toeganklik sal wees nie. Hierdie word as 'n ernstige 

tekortkoming beskou. Aangesien die publiek 'n belang het by die toepassing 

van die reels, is dit noodsaaklik dat die publiek oak toegang daartoe sal he. 

Daar bestaan geen rede waarom hierdie reels geheim gehou moet word nie. 

Daar word verder aanbeveel dat banke in die geval van elektroniese 

aanbieding sal ooreenkom om gebruik te maak van gekodeerde aanbieding, 

ten einde inbreukmaking op die stelsel te verhoed. 

lndien tjeks in 'n stelsel van tjekretensie vernietig word, is voorgestel dat 

banke sal ooreenkom om tjeks vir 'n bepaalde tydperk te bewaar, voordat dit 

vernietig word. Daar is oak aan die hand gedoen dat die voorgestelde 

klousule 67 uitgebrei moet word om 'n bepaling te vervat ingevolge waarvan 

'n bankstaat wat deur die bank onderteken is, oak sal dien as prima facie 

bewys van die ontvangs deur die nemer van die bedrag ingevolge die tjek 

betaalbaar. 

99 Vgl klousule 46(3) van die Tjekwet; Report- Payments System 271, 540. Kyk 15.5.2 
hierbo. 

100 Kyk 15.4 hierbo. 
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Aangesien die klient geregtig is op teruggawe van die tjeks, is dit duidelik dat 

enige stelsel van tjekretensie net ingestel kan word met die klient se 

toestemming. Daar behoort gevolglik ook voorsiening gemaak te word vir die 

teruggawe van die betaalde tjeks aan die betrokkene bank om laasgenoemde 

in staat te stel om die tjeks aan die klient te oorhandig ashy daarom sou vra. 

Hierdie aangeleentheid kan by wyse van interbank-ooreenkomste of 

klaringsburoreels gereguleer word. Die kwessie van die invorderingsbankier 

se aanspreeklikheid vir die versending van foutiewe data, in die geval waar 

die tjeks reeds by de invorderingsbank teruggehou word, behoort ook by 

wyse van interbank-ooreenkomste gereel te word. 
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HOOFSTUK 16 

DIE GEHEIMHOUDINGSPLIG VAN DIE BANK 

16. 1 INLEIDING 

Faul beskryf die bankgeheim as -

" ... die beroepsgeheim van die bankier ingevolge waarvan daar 'n swygplig op horn rus 
om alle inligting van sy klient waaroor hy ingevolge die bank-en-klientverhouding 
beskik, te alle tye geheim te hou, behalwe in die geval van 'n regverdigingsgrond. " 1 

In die Suid-Afrikaanse reg is daar reeds erkenning aan die geheimhoudingsplig 

van die bankier in Abrahams v Burns, 2 Cambanis Buildings (Pty) Ltd v Gal, 3 

GS George Consultants and Investments (Pty) Ltd v Datasys (Pty) Ltd,4 en in 

Densam (Pty) Ltd v Cywilnat (Pty) Ltd5 verleen. Die bank-klientverhouding 

word dus wel in die Suid-Afrikaanse reg as 'n vertroulike verhouding beskou. 6 

Banke is daarvan bewus dat persoonlike finansiele inligting oor die stand van 

hulle kliente se rekeninge en die transaksies deur hulle kliente aangegaan 

vertroulik gehou moet word. Hierdie plig word inderdaad dan ook deur banke 

in die praktyk nagekom. 7 Die bankgeheim word in die Suid-Afrikaanse reg 

deur deliktuele sowel as kontraktuele remedies beskerm. 8 

1 Faul Grondslae 459. Kyk oak Faul Teoretiese Fundering 180. 

2 1914 CPD 452 456. 

3 1983 (2) SA 128 (N) 137. 

4 1988 (3) SA 726 (W) 737. 

5 1991 (1) SA 100 (Al 110. 

6 Willis 43; Neethling, Potgieter & Visser Neethling's Law of Personality 252 - 253; 
McOuoid-Mason Consumer Protection 148 -149. 

7 Smith The Banker's Duty 26. 

8 Neethling, Potgieter & Visser Neethling's Law of Personality 253 vn99. 
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Verskeie wetgewende maatreels verleen ook direk of indirek erkenning aan 

die geheimhoudingsplig van die bank. S6 bepaal artikel 33( 1) van die Wet op 

die Suid-Afrikaanse Reserwebank9 byvoorbeeld dat geen direkteur, beampte 

of werknemer van die Reserwebank aan enige persoon, behalwe aan die 

Minister of Direkteur-generaal (Finansies) of vir doeleindes van die vervulling 

van sy pligte of die uitoefening van sy bevoegdhede of wanneer dit in 'n 

geregshof of ingevolge 'n wetsbepaling van horn vereis word, enige inligting 

met betrekking tot die sake van die Reserwebank of 'n aandeelhouer of klient 

van die Reserwebank wat by die vervulling van sy pligte of die uitoefening 

van sy bevoegdhede ingewin is, of enige ander inligting wat deur horn bekom 

is in die loop van sy deelname aan die werksaamhede van die Reserwebank, 

mag openbaar nie. Artikel 87(2) van die Bankwet 10 bepaal byvoorbeeld dat 

die eggenoot van 'n vrou wat 'n deposant by 'n bank is, nie sender haar 

skriftelike toestemming geregtig is om enige besonderhede betreffende die 

deposito's wat sy daar het, van die bank te eis of te ontvang nie. 11 Hoewel 

hierdie wetgewende maatreels veronderstel dat banke geheimhoudingspligte 

teenoor kliente het, kan dit nie aangewend word om die grondslag daarvan 

te verklaar of die omvang daarvan te bepaal nie. 

Die deliktuele grondslag van die beskerming word gevind in die beskerming 

van die individu se reg op privaatheid as persoonlikheidsgoed. 12 Privaatheid 

as persoonlikheidsgoed word s6 deur Neethling omskryf: 13 

"Privaatheid is die individu se lewenstoestand van afsondering van openbaarheid wat 

9 90 van 1989. 

10 94 van 1990. 

11 Ander wetgewende maatreels plaas 6f 'n spesifieke inligtingsplig op 'n bank, wat 'n 
algemene swygplig veronderstel, 6f 'n spesifieke swygplig word op sekere beamptes 
en werknemers gele. Kyk bv art 78( 13) van die Wet op Prokureurs 53 van 1979; art 
8 van die Wet op lnspeksie van Finansiele lnstellings 38 van 1984; art 7 van die 
Bankwet 94 van 1990; art 65(2) van die lnsolvensiewet 24 van 1936; art 71 en 74 
van die lnkomstebelastingwet 58 van 1962; art 65 van die Poswet 44 van 1985; art 
236(4) van die Strafproseswet 51 van 1977; art 31 van die Wet op Bewysleer in 
Siviele Sake 25 van 1965. Vgl Faul Teoretiese Fundering 183vn25; Malan par 212; 
Faul Grondslae 448 ev. 

12 Kyk in die algemeen Neethling, Potgieter & Visser Neethling's Law of Personality 239 
ev; Faul Grondslae 473 ev. 

1 3 Databeskerming 11 2. 



344 

al daardie persoonlike feite omvat wat die betrokke persoon self bestem om van 
kennismaking deur buitestaanders uitgesluit te wees." 14 

Volgens Neethling 15 is die verhouding tussen bank en klient sodanig dat die 

reghebbende (die klient) noodwendig private feite aangaande homself aan die 

ander party (die bank) moet openbaar. Dienooreenkomstig rus daar 'n regsplig 

tot geheimhouding op die bankier, as keersy van die klient se reg op 

privaatheid. Gevolglik sal enige mededeling van sodanige feite deur die bank 

'n nie-nakoming van die regsplig tot geheimhouding wees. lndien hierdie plig 

nie nagekom word nie, sal die bank deliktueel deur die klient aanspreeklik 

gehou kan word mits al die ander vereistes vir deliktuele aanspreeklikheid ook 

aanwesig is. 16 

By die skending van die bankgeheim word die klem dus eerder op die 

verbreking van die swygplig van die bank gele, as op die klient se reg op 

privaatheid. 17 In ooreenstemming daarmee word aanvaar dat die bani mores 

14 Aangesien ons reg nou erken dat regspersone 'n persoonlikheidsreg op goeie naam 
het (vgl Dhlomo v Natal Newspapers (Pty) Ltd 1989 ( 1) SA 945 (A); Caxton ltd v 
Reeva Forman (Pty) Ltd 1990 (3) SA 54 7 (A); Boka Enterprises (Pvt) Ltd v Manatse 
1990 (3) SA 626 (ZH)), meen Neethling dat die beskerming ook na die 
persoonlikheidsregte op privaatheid en identiteit uitgebrei moet word (Neethling, 
Potgieter & Visser Neethling's Law of Personality 76 ev). AR Rabie het in die 
appelhofbeslissing in Universiteit van Pretoria v Tommie Meyer Films (Edms) Bpk 
1979 (1) SA 441 (A) 456 aangeneem dat 'n regspersoon 'n reg op privaatheid kon 
he. Sy standpunt is ondersteun in Boka Enterprises (Pvt) Ltd v Manatse 1990 (3) 626 
(ZH) 632, en uiteindelik deur die Appelhof bevestig in Financial Mail (Pty) ltd v Sage 
Holdings 1993 (2) SA 451 (A) 462 (kyk ook Motor Industry Fund Administrators (Pty) 
Ltd v Janit 1994 (3) SA 56 (W) 60 - 61). Dit is egter in hierdie stadium onseker welke 
feite of inligting aangaande 'n regspersoon op sy privaatheid betrekking het. In die 
Financial Matl-saak het hoofregter Corbett dit ongelukkig nie nodig gevind om 'n 
definisie te gee of om horn hieroor uit te laat nie (op 462). 

15 Neethling, Potgieter & Visser Neethling's Law of Personality 250 -251. 

16 Vgl Van der Walt Delict par 18; Neethling, Potgieter & Visser Deliktereg 4. 

17 Faul Grondslae 460 ev, 475 ev; Faul Teoretiese Fundering 181 ev. Vgl ookAbrahams 
v Burns 1914 CPD 452 456; Cambanis Buildings (Pty) Ltd v Gal 1983 (2) SA 128 
(N); GS George Consultants and Investments (Pty) ltd v Datasys (Pty) Ltd 1988 (3) 
SA 726 (W) 736; Densam (Pty) ltd v Cywilnat (Pty) ltd 1991 ( 1) SA 100 (A) 110. 
Kyk ook Van der Walt Delict par 22 vir die erkenning van pligskending as 'n basis vir 
deliktuele aanspreeklikheid en vgl Neethling, Potgieter & Visser Deliktereg 53 - 54; 
Faul Grondslae 359. ev. Die persoon wat prima facie onregmatig opgetree het deur 
sekere inligting bekend te maak wat op privaatheidskending neerkom, kan horn 
natuurlik op 'n regverdigingsgrond beroep. Vir 'n bespreking van die 
regverdigingsgronde by privaatheidskending in die algemeen, kyk Neethling, Potgieter 
& Visser Neethling's Law of Personality 262 ev. 
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(die algemene regsgevoel van die gemeenskap) 18 en beleidsoorwegings, 

ooreenkomstig die behoefte aan die beskerming van die bankgeheim, 'n 

regsplig op 'n bank plaas om nie vertroulike inligting aangaande sy klient te 

openbaar nie. 19 

Die verpligting van banke tot geheimhouding word egter meermale in 

kontraktuele verband aangetref.20 Hierdie kontraktuele grondslag is in die 

eerste plek te vinde in die lasgewingsooreenkoms wat ten grondslag le van 

die bank-klientverhouding in die geval waar die klient 'n tjekrekening by die 

bank het. Hierdie verhouding is 'n vertrouensverhouding van aard wat tot 

gevolg het dat die bank as lashebber 'n verpligting het om te goeder trou in 

die uitvoering van sy plig te hand el. 21 Omdat die bank te goeder trou moet 

optree, mag die bank nie vertroulike inligting aangaande sy klient openbaar 

sander laasgenoemde se toestemming nie. 22 lndien die kontrak tussen bank 

en klient nie as 'n lasgewingskontrak aangedui kan word nie, byvoorbeeld by 

'n spaarrekening waar die leenkontrak ten grondslag van die 

bank-klientverhouding le, sal die geheimhoudingsplig normaalweg 'n 

ge"impliseerde beding in die bank-en-klientkontrak wees. 23 In GS George 

18 Vgl Neethling (Neethling, Potgieter & Visser Neethling's Law of Personality 60 -62), 
Joubert (Grondslae 109) en Neethling, Potgieter & Visser Deliktereg 35 ev oor die 
boni mores as maatstaf om onregmatigheid te bepaal. Kyk ook Faul Grondslae 399 
ev. 

19 Kyk Faul Grondslae 1 ev vir 'n bespreking van die individu se behoefte aan finansiele 
privaatheid. 

20 Smith The Banker's Duty 25; Faul Grondslae 467 ev; Holden 86 ev; Paget 120 ev; 
Ellinger & Lomnicka 133 ev. Vgl ookAbrahams v Burns 1914 CPD 452 456;Tournier 
v National Provincial and Union Bank of England [1924) 1 KB 461 481 484; GS 
George Consultants and Investments (Pty) Ltd v Datasys (Pty) Ltd 1988 (3) SA 726 
(W) 736-737. 

21 Malan par 212. Vgl ook Faul Teoretiese Fundering 182 - 183. 

22 Faul Aard van Bank- en Klientverhouding 150. 

23 Faul Aard van Bank- en Klientverhouding 150; Faul Grondslae 468. Malan (par 212) 
gee te kenne dat die bankgeheimnis geen besondere figuur is nie, maar van dieselfde 
aard is as soortgelyke verpligtinge van ander professionele lui. In Parry-Jones v The 
Law Society [1968) 1 All ER 177 (CA) se die hof byvoorbeeld (op 180): "Such a duty 
exists not only between solicitor and client, but, for example, between banker and 
customer, doctor and patient and accountant and client. Such a duty of confidence 
is subject to, and overridden by, the duty of any party to comply with the law of the 
land. If it is the duty of such party to a contract, whether at common law or under 
statute, to disclose in defined circumstances confidential information, then he must 
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Consultants and Investments (Pty) Ltd v Datasys (Pty) Ltd24 het die hof 

bevestig dat daar 'n stilswyende beding bestaan wat op 'n bankier 'n 

kontraktuele verpligting van geheimhouding teenoor sy klient plaas. 25 Die hof 

het ook soos volg erkenning verleen aan die behoefte aan die beskerming van 

die bankgeheim: 26 

"For practical purposes it is quite sufficient to recognise, firstly, the inevitability of a 
banker's having access to a good deal of information about his customers' 
businesses, which each customer would have reason to conceal from his commercial 
competitors; and, secondly, that if a banker is to provide his customer with financial 
accommodation, he would need to inquire for, and be entrusted with, facts about his 
customer's financial affairs which, if disclosed to the wrong persons at the wrong 
time, could do the customer harm. For these and no doubt other sound reasons there 
has always been a practical need for the existence of a provision which precludes 
bankers from revealing what they learn of their customers' affairs. In answer to that 
need the existence of the tacit or implied term of secrecy in the contract between 
banker and customer has long been recognised." 

Howe sal ook nou in die toekoms by die beslegting van enige geskil rakende 

privaatheidskending die bepalings van die Grondwet van die Republiek van 

Suid-Afrika27 ook in ag moet neem. Die reg op privaatheid as fundamentele 

mensereg word uitdruklik in artikel 14 (Hoofstuk 2) van die Grondwet erken. 28 

Die artikel lui soos volg: 

"Elkeen het die reg op privaatheid, waarby inbegrepe is die reg dat -
(a) hul persoon of woning nie deursoek word nie; 
(b) hul eiendom nie deursoek word nie; 
(c) daar nie op hul besittings beslag gele word nie; of 

do so, and any express contract to the contrary would be illegal and void. For 
example, in the case of banker and customer, the duty of confidence is subject to the 
overriding duty of the banker at common law to disclose and answer questions as to 
his customer's affiars when he is asked to give evidence on them in the witness box 
in a court of law." 

24 1988 (3) SA 726 (W). 

25 Kyk Faul Aard van Bank- en Klientverhouding 145 ev vir kritiek op die hof se 
beskouing van die bank-klient-ooreenkoms as sui generis. 

26 7360 - G. 

27 108 van 1996. 

28 Hierdie beskerming geld vir sowel natuurlike persone as regspersone. Kyk art 8(2) van 
die Grondwet. 
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{d) daar nie op die privaatheid van hul kommunikasies inbreuk gemaak word 
nie." 

Hierdie reg geld egter nie absoluut nie. Artikel 36( 1) van die Grondwet bepaal 

SOOS volg: 

"Die regte in die Handves van Regte kan slegs kragtens 'n algemeen gel den de 
regsvoorskrif beperk word in die mate waarin die beperking redelik en regverdigbaar 
is in 'n oop en demokratiese samelewing gebaseer op menswaardigheid, gelykheid en 
vryheid, met inagneming van alle tersaaklike faktore, met inbegrip van -

{a) die aard van die reg; 
{b) die belangrikheid van die doel van die beperking; 
{c) die aard en omvang van die beperking; 
{d) die verband tussen die beperking en die doel daarvan; en 
{e) 'n minder beperkende wyse om die doel te bereik." 

Verder moet in ag geneem word dat by die uitleg van Hoofstuk 2 die howe 

waardes moet bevorder wat 'n oop en demokratiese samelewing gebaseer op 

menswaardigheid, vryheid en gelykheid ten grondslag le. In hierdie verband 

moet die hof die volkereg in ag neem en het 'n diskresie om buitelandse reg 

te oorweeg. 29 Daarbenewens moet die hof by die uitleg van enige wet of by 

die ontwikkeling van die gemenereg of gewoontereg, die gees, strekking en 

oogmerke van Hoofstuk 2 in ag neem. 30 

16.2 DIE OMVANG VAN DIE BANK SE GEHEIMHOUDINGSPLIG 

Omdat daar in ons reg 'n gebrek bestaan aan gesaghebbende beslissings oor 

die geheimhoudingsplig van banke, word daar gewoonlik verwys na die 

toonaangewende Engelse beslissing oor hul kontraktuele geheimhoudingsplig, 

te wete T ournier v National Provincial & Union Bank of England. 31 Die eiser 

was 'n klient van die verweerder en het 'n dokument onderteken ingevolge 

waarvan hy onderneem het om die bedrag wat hy by die verweerder 

oortrokke was, af te betaal. Hierdie dokument het die naam en adres van sy 

29 Art 39( 1). 

30 Art 39(2). 

31 [1924] 1 KB 461. Vgl ook Holden 86 - 88; Paget 120 - 121; Ellinger & Lomnicka 
135; Tyree Banking Law 90 - 91; Crawford & Falconbridge par 3601.1; Marshall The 
Relationship 33 ev. Kyk ookParry-Jones v The Law Society [1968] 1 All ER 177 (CA) 
178; Barclays Bank PLC (trading as Barclaycard) v Taylor; Trustee Savings Bank of 
Wales and Border Counties v Taylor [ 1989] 1 WLR 1066 1070; Lipkin Gorman v 
Karpnale Ltd [1989] 3 WLR 1340 1357. 
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werkgewer bevat. Toe die eiser nie sy onderneming gestand doen nie, het die 

takbestuurder sy werkgewer gebel om die eiser se privaatadres te kry. In die 

gesprek met die werkgewer, het die takbestuurder horn meegedeel dat die 

eiser oortrokke was, dat hy nie sy ooreenkoms om terugbetaling nakom nie 

en ook dat die eiser geld op perde verwed. As gevolg van hierdie gesprekke 

het die werkgewer nie die eiser se dienskontrak hernu nie. Die eiser het 

gevolglik die verweerder op grond van laster en verbreking van die bank se 

geheimhoudingsplig aangespreek. Uitspraak is ten gunste van die bank gegee, 

maar die eiser het geappelleer en sy appel het geslaag. 

In hierdie beslissing is bevestig dat die bank inderdaad 'n geheimhoudingsplig 

teenoor sy klient het en dat die omvang van die geheimhoudingsplig van 'n 

bank verder as net die stand van die klient se rekening strek. 32 Volgens Atkin 

LJ het dit betrekking op alle transaksies van die klient en op alle sekuriteite 

wat in verband met die rekening van die klient gegee is, en behoort die 

geheimhoudingsplig ten opsigte hiervan, selfs na sluiting van die rekening 

voort te bestaan. 33 Die verpligting het ook betrekking op inligting wat verkry 

is vanuit ander bronne as die klient se werklike rekening, indien die 

geleentheid waarop die inligting verkry is met die bank-klientverhouding 

verband hou. Die plig sal egter nie so ver strek as om inligting in te sluit wat 

verkry is nadat die klient sy verhouding met die bank bee"indig het nie. 

Hieruit kan afgelei word dat die verpligting van geheimhouding slegs 

betrekking sal he op vertroulike inligting wat die bank in die uitoefening van 

sy besigheid aangaande die klient te wete kom. Hierdie plig is egter nie 

absoluut nie. Die volgende gevalle waar hierdie plig van die bank opgehef 

word en openbaarmaking dus geregverdig sal wees, is deur Bankes LJ 

aangedui: 34 

" ... (a) where disclosure is under compulsion by law; (b) where there is a duty to the 
public to disclose; (c) where the interests of the bank require disclosure; (d) where 
the disclosure is made by the express or implied consent of the customer." 

32 Op 485. Kyk ook Faul Grondslae 463 ev. 

33 Kyk ook die uitspraak van Bankes LJ op 473 en Faul Grondslae 466 - 467. 

34 Op 473. 
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16.2. 1 Regverdigingsgronde 

16.2. 1. 1 Statutere bevoegdheid (regsdwang) 

'n Bank kan deur 'n hofbevel of deur wetgewing gedwing word om geheime 

inligting aangaande sy kliente te openbaar. 35 Voorbeelde van hofbevele is 

byvoorbeeld vervat in artikel 236(4) van die Strafproseswet 51 van 1977 en 

artikel 31 van die Wet op Bewysleer in Siviele Sake 25 van 1965, 

waarvolgens geen bank verplig is om sy rekeningboeke by onderskeidelik 

strafregtelike of siviele gedinge voor te le nie, tensy die betrokke hof dit so 

gelas. 36 

'n Plig om inligting te openbaar, word byvoorbeeld deur die volgende 

wetgewing op banke geplaas: 

(i) Artikel 78( 13) van die Wet op Prokureurs 53 van 1979;37 

(ii) Artikel 65(2) van die lnsolvensiewet 24 van 1936;38 

(iii) Artikels 71 en 74 van die lnkomstebelastingwet 58 van 1962.39 

35 Kyk ook Holden 88 ev; Paget 121; Ellinger & Lomnicka 136 - 141; Tyree Banking Law 
91 - 94; Crawford & Falconbridge 806 - 811. 

36 Kyk Faul Grondslae 483 ev. 

37 Hierdie artikel lui soos volg: "'n Bankinstelling of bouvereniging waar 'n praktisyn sy 
trustrekening of enige afsonderlike rekening wat deel van sy trustrekening uitmaak, 
hou, verstrek wanneer daartoe gelas deur die raad van die orde van die provinsie 
waarin so 'n praktisyn praktiseer, aan die raad 'n ondertekende sertifikaat wat aandui 
wat die balans is van so 'n rekening op die datum of datums deur die raad vermeld." 

38 lngevolge die artikel is 'n bankier op wie se bank die betrokke insolvent of sy/haar 
eggenoot 'n rekening aanhou of te eniger tyd aangehou het verplig om, indien hy 
kragtens artikel 64(3) daartoe gedagvaar word, enige tjek wat die insolvent of 
egggenoot getrek het binne een jaar voor die sekwestrasie van die insolvent se boedel 
en wat in sy besit is, voor te le. lndien die tjek nie beskikbaar is nie, moet die bankier 
enige aantekening van die betaling, datum van betaling en bedrag van daardie tjek 
waaroor hy beskik, of 'n afskrif van so 'n aantekening, en, indien daartoe opgevorder, 
alle ander inligting waartoe hy beskik in verband met so 'n tjek of die rekening van die 
insolvent of eggenoot, verstrek. 

39 Art 71 bepaal dat elke bank wat in die Republiek handel dryf of maatskappy wat met 
bewyse aan toonder sake doen of dit verhandel, moet aantekening hou van alle 
betalings ten opsigte van rente of dividende aan 'n persoon gemaak deur mid de I van 
bewyse aan toonder, en moet op die wyse en in die vorm en op die tye wat 
voorgeskryf is of wat die Kommissaris vereis, besonderhede van sodanige betalings 
verstrek. lngevolge art 74(1) kan die Kommissaris enige persoon aanse om sekere 
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16. 2. 1. 2 Open bare belang 

Hierdie regverdigingsgrond is vaag omskryf. Volgens Faul is dit maar net 'n 

ander uitdrukking om die boni mores aan te dui. 40 Daar is al aangedui dat dit 

byvoorbeeld in die openbare belang sal wees indien openbaarmaking 

rederlikerwys noodsaaklik is om die bank of die publiek teen bedrog of 

misdaad te beskerm. 41 Openbare belang as regverdigingsgrond sal dus ter 

sprake kom by die handhawing van reg en orde, die voorkoming van misdaad 

en by staatsveiligheid. lndien 'n bank dus byvoorbeeld bewus is dat 'n 

rekening aan 'n rewolusionere liggaam behoort of dat 'n rekening vir handel 

met die vyand of vir misdadige doeleindes gebruik word, sal dit in die 

open bare belang wees om hierdie inligting openbaar te maak. 42 

'n Gepaste voorbeeld hier is die bepalings van die Wet op Dwelmmiddels en 

Dwelmsmokkelary43 ten aansien van geldwassery wat dit 'n misdryf maak44 

om enige eiendom te verkry, wetende dat sodanige eiendom die opbrengs van 

'n misdaad is,45 of om enige eiendom te omskep, wetende of selfs indien daar 

redelike gronde vir 'n vermoede is dat sodanige eiendom die opbrengs van 'n 

dokumente vir ondersoek voor te le, ten einde volledige inligting ten opsigte van die 
inkomste van 'n belastingpligtige te verkry. Die Kommissaris kan verder ingevolge art 
74(2) 'n persoon wat deur die Kommissaris in staat geag word om inligting te verskaf, 
aanse om getuienis onder eed af te le aangaande die inkomste van enige persoon of 
enige transaksies of aangeleenthede wat daarop betrekking het. (Art 74 is ook op 
banke van toepassing). 

40 Grondslae 498. 

41 Vgl Tournier v National Provincial and Union Bank of England [1924] 1 KB 461, 481 
en 486. Kyk ook Holden 99; Paget 122; Ellinger & Lomnicka 141 - 142; Tyree 
Banking Law 94; Crawford & Falconbridge 811; Faul Grondslae 499. Volgens Malan 
(par 212) word daar in die laaste tyd al hoe meer van banke vereis om in die openbare 
belang geheime inligting te openbaar. Kyk in die verband Price Waterhouse (a firm) 
v BCCI Holdings (Luxembourg) SA 1992 BCLC 583 (CD) 596ff; A v B Bank (Bank of 
England intervening) [1992] 1 All ER 778 (QB) 788ff; Bank of England v Riley [1992] 
1 All ER 769 (CA); R v Crown Court at Manchester, Ex Parte Paylor [1988] 2 All ER 
769; Bankers Trust Company v Shapira [1980] 3 All ER 353 (CA). 

42 Chorley & Smart 9. 

43 140 van 1992. 

44 Art 14. 

45 Art 6. 
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omskrewe misdaad is.46 Daar word ook 'n plig op direkteure, bestuurders of 

uitvoerende amptenare van finansiele instellings geplaas om indien hulle rede 

het om te vermoed dat eiendom wat deur die finansiele instelling in die 

gewone loop van die finansiele instelling se sake van iemand verkry is, die 

opbrengs van 'n misdaad is, hulle so gou doenlik moontlik hulle vermoedens 

aan 'n aangewese offisier moet rapporteer, en op versoek van die offisier, 

die besonderhede waaroor hulle beskik aangaande so iemand aan die offisier 

moet verstrek. 47 Versuim om hieraan te voldoen, maak sodanige persone aan 

'n misdryf skuldig. 48 

'n Verdere voorbeeld is te vinde in die Wet op die Opbrengs van Misdaad49 

wat in artikel 31 (1) ten aansien van 'n versuim om verdenking betreffende 

opbrengs van misdaad aan te meld, bepaal dat: 

"lemand wat 'n besigheid bedryf of wat in beheer is van 'n besigheidsonderneming 
wat rede het om te vermoed dat eiendom wat in sy of haar besit of die besit van 
bedoelde besigheidsonderneming kom die opbrengs van misdaad uitmaak, is verplig 
om sy of haar suspisie en die gronde waarop dit berus binne redelike tyd aan te meld 
by 'n persoon deur die Minister aangewys en moet alle redelike stappe doen om 
sodanige verpligting na te kom ... " 

lndien daar nie aan hierdie verpligting voldoen word nie, is so 'n persoon 

skuldig aan 'n misdryf. 50 lngevolge artikel 31 (3)(a) raak geen verpligting tot 

geheimhouding en geen ander beperking op die openbaarmaking van inligting, 

hetsy dit by wet of kragtens die gemene reg of 'n ooreenkoms opgele is, die 

verpligting wat kragtens artikel 31 ( 1) opgele is nie. Net so bepaal artikel 

31 (3)b) dat geen aanspreeklikheid op grond van die verbreking van 'n 

verpligting tot geheimhouding of beperking op die openbaarmaking van 

inligting, hetsy dit by wet of kragtens die gemene reg of 'n ooreenkoms 

opgele is, ontstaan weens 'n openbaarmaking van inligting ter nakoming van 

die verpligting wat in artikel 31 ( 1) opgele is nie. 

46 Art 7. 

47 Art 10. 

48 Art 15. 

49 76 van 1996. 

50 Art 31 (2). 
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16. 2. 1. 3 Die bank se eie belang 

lndien die bank se belange openbaarmaking vereis, mag die bank inligting 

openbaar. Hierdie regverdigingsgrond het onlangs in ons reg ter sprake 

gekom. In GS George Consultants and Investments (Pty) Ltd v Datasys (Pty) 

Ltd51 was die vraag of 'n bankier by magte was om sy vorderingsregte teen 

kliente aan wie oortrekkingsfasiliteite toegestaan was, aan 'n derde te sedeer. 

Die hof bevind dat die voldoening van die verpligting van geheimhouding ipso 

facto so persoonlik van aard is, dat die element wat beskryf word as delectus 

personae ook teenwoordig is. Vorderingsregte wat voorspruit uit 'n kontrak 

wat 'n delectus personae behels, is nie sedeerbaar nie en gevolglik is die bank 

se regte teen sy klient ook nie sonder die klient se toestemming sedeerbaar 

nie. 

In Cywilnat (Pty) Ltd v Densam (Pty) Ltd52 het R Goldstein egter die beslissing 

in die George Consultants-saak soos volg verwerp: 53 

"In my respectful view [the court] erred in finding that there was no circumstance 
relieving the bank of its duty of secrecy. In my view such circumstance did exist ... ; 
the bank wished to dispose of its claim, and thus had an interest to disclose it to the 
proposed cedent of such claim. I am supported in this view by the following 
consideration. If a bank wishes to sue its customer, it may do so thus revealing the 
amount of the overdraft to the world. I cannot see why the interposition of a 
cessionary should change the principle." 

Die beslissing van die hof a quo in Cywilnat (Pty) Ltd v Densam (Pty) Ltd54 is 

deur die appelhof bevestig in Densam (Pty) Ltd v Cywilnat (Pty) Ltd. 55 

Die feite van die saak was kortliks die volgende: Die appellant, Densam, het 

'n oortrokke fasiliteit by die bank gehad en was geld aan die bank verskuldig 

ten aansien van sy oortrokke rekening. As sekuriteit vir die lening het Densam 

51 1988 (3) SA 726 (W). 

52 1989 (3) SA 59 (W). 

53 59J - 608. 

54 Vgl ook die bespreking daarvan deur Scott Can a Banker Cede His Claims 248 ev. 

55 1991 (1) SA 100 (A). 
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sy vorderingsregte teen sy skuldenaars aan die bank sedeer. Hierdie sessie 

was ge'inkorporeer in 'n dokument getitel 'Cession of Debtors'. Die 

respondent, Cywilnat, het die bank se vorderingsregte teen Densam vir 'n 

bedrag van R70 000 gekoop. Die bank het gevolglik sy vorderingsreg teen 

Densam vir betaling van die oortrokke bedrag aan Cywilnat sedeer, asook sy 

vorderingsregte teen Densam se skuldenaars ingevolge Densam se 

sogenaamde ·Cession of Debtors' ten gunste van die bank. 

Densam het onder andere aangevoer dat die bank se vorderingsreg teen hulle 

vir die terugbetaling van die lening nie sedeerbaar was nie en het veral 

gesteun op die beslissing in die George Consultants-saak. Die sekuriteit wat 

die bank gehou het in die vorm van 'n sessie deur horn aan die bank van sy 

vorderingsregte teen sy skuldenaars was volgens Densam ook nie sedeerbaar 

nie. 

Die appelhof vind dit nie nodig om in te gaan op die regsaard van die kontrak 

tussen bank en klient nie. Die hof vind dit ook nie nodig om in te gaan op die 

vraag of 'n bank inderdaad 'n geheimhoudingsplig teenoor sy klient het, en 

wat die oorsprong en omvang daarvan is nie. Dit is jammer, aangesien die hof 

hier 'n guide geleentheid gebied was om ju is oor hierdie aspekte ook 

uitspraak te lewer. Soos reeds hierbo vermeld, is daar in die Suid-Afrikaanse 

reg, behalwe vir enkele verwysings, juis geen beslissing wat die 

geheimhoudingsplig van 'n bank teenoor sy klient gesaghebbend uiteensit nie. 

Daar kan egter aanvaar word dat die George Consultants-saak wat hierdie 

enkele aspek betref, naamlik die erkenning van die behoefte aan en van die 

bestaan van 'n kontraktuele geheimhoudingsplig, nie omvergewerp is nie. By 

implikasie het die hof a quo ook 'n geheimhoudingsplig erken (vgl die 

aanhaling uit R Goldstein se uitspraak hierbo), maar bevind dat daar 'n 

omstandigheid aanwesig was wat die plig tot geheimhouding opgehef het, 

naamlik die bank se eie belang. Vir doeleindes van die appel aanvaar AR 

Botha egter56 ten gunste van Densam dat die bank kontraktueel verplig was 

om sy sake geheim te hou en vertroulik daarmee te handel, in 

ooreenstemming met die riglyne in die Tournier-beslissing neergele. 

Densam het onder andere aangevoer dat 'n uitbreiding van die konsep van 

56 Op 110. 
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"die bank se eie belang" na gevalle waar die bank sy vorderingsregte teensy 

klient by wyse van sessie afstaan, verkeerd sou wees. Aangesien die element 

van vertroulikheid die totale verhouding tussen die bank en klient deurdrenk, 

behoort die opheffing van die bank se geheimhoudingsplig beperk te word tot 

daardie gevalle waar die bank self sy eis teen die klient wil afdwing. 57 

AR Botha wou hierdie argument tereg nie aanvaar nie en verwys goedkeurend 

na die volgende uitlating van Scrutton LJ in die Tournier-saak: 58 

"I think it is clear that the bank may disclose the customer's account and affairs to 
an extent reasonable and proper for its own protection, as in collecting or suing for 
an overdraft ... ". 

Daarom bevind die appelhof dat dit redelik en behoorlik vir 'n bank is om ter 

bevordering van sy eie belange in verband met die invordering van 'n 

oortrokke bed rag, sy vorderingsregte aan 'n derde te sedeer. 59 R Goldstein se 

aanvaarding in die hof a quo dat dit in die belang van die bank was om die 

eis te sedeer, was dus 'n korrekte gevolgtrekking. Volgens appelregter Botha 

behoort die blote feit dat 'n bank sy eise sedeer 'n prima facie-afleiding te laat 

ontstaan dat die bank besluit het om dit te doen ten einde sy eie belange te 

realiseer en te likwideer. 60 

Die appelhof verwerp ook die gevolgtrekking van die hof in die George 

Consu/tants-saak dat die geheimhoudingsplig van 'n bank teenoor sy klient 

die element van delectus personae in die kontrak invoer. Volgens AR Botha 

het die hof 'n denkfout begaan. Die vraag of 'n vorderingsreg nie sedeerbaar 

is omdat die kontrak 'n de/ectus personae behels, moet beantwoord word nie 

met verwysing na die aard van die sedent se verpligting vis-a-vis die 

skuldenaar (wat in elk geval onaangetas bly deur die sessie) nie, maar met 

verwysing na die aard van die skuldenaar se verpligting vis-a-vis die sedent. 61 

Densam se verpligting teenoor die bank was om sy oortrokke rekening te 

57 Kyk 110. 

58 Op481. 

59 Kyk 110 - 111. 

60 Op 111. 

61 Op 112. 
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betaal. Dit behoort geen verskil aan Densam te maak of die bank of Cywilnat 

daardie reg om betaling te eis, uitoefen nie. AR van Heerden se dicta in sy 

minderheidsuitspraak in Sasfin (Pty) Ltd v Beukes62 is in die verband met 

goedkeuring aangehaal. lndien die sessie dus wesenlik geen ander verpligting 

op die skuldenaar gaan plaas nie, behels die skuldverhouding nie na aard 'n 

delectus personae nie, en is die vorderingsregte (van die bank) gevolglik 

vryelik sedeerbaar. 63 

Die appelhofuitspraak in Densam (Pty) Ltd v Cywilnat (Pty) Ltd is in twee 

opsigte van belang. Die eerste is dat die vraag of die skuldverhouding tussen 

'n bank en sy klient waar die klient geld aan die bank skuld op grond van 'n 

oortrokke fasiliteit na aard 'n delectus personae is, beantwoord moet word 

met verwysing na die aard van die verpligtinge van die klient as skuldenaar 

teenoor die bank. lndien sessie van die vorderingsregte wat die bank teen die 

klient het nie wesenlik 'n ander verpligting vir die klient sou meebring as om 

sy skuld te betaal nie, is die skuldverhouding nie na aard 'n delectus personae 

nie en is die bank se vorderingsregte vryelik sedeerbaar. 

Die tweede is die erkenning by implikasie (al wou die hof nie daaroor 

uitspraak lewer nie) daarvan dat die bank se eie belange sy plig tot 

geheimhouding ophef. Die bekende voorbeelde van gevalle waar die bank se 

eie belang openbaring regverdig, is in litigasie met sy eie klient of indien die 

bank 'n borg aanspreek. 64 Hierdie feitestel in die appelhof kan dus as 'n 

verdere voorbeeld van die uitoefening van die bank se eie belang ter 

opheffing van die plig tot geheimhouding beskou word. Daar behoort egter 

altyd in gedagte gehou te word dat waar 'n openbaring of 'n mededeling 

62 1989 (1) SA 1 (A) 31 - 32. 

63 Vgl De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 251 ev. Partye kan natuurlik 
ooreenkom dat die skuldeiser se vorderingsreg nie sedeer mag word nie. Die bank en 
Densam het egter nie ooreengekom dat die vorderingsregte van die bank nie 
sedeerbaar is nie. In hierdie verband verwys die hof (op 114J) na die bewoording van 
die dokument waarin die sessie ge'inkorporeer was, naamlik dat die sessie deur 
Densam gemaak is aan · ... The Trust Bank of Africa Ltd, its order or assigns ... '. 
Densam het dus in elk geval vooraf uitdruklik toestemming verleen tot 'n sessie van 
die bank se vorderingsregte. 

64 Neate & McCormick 95; Holden 99 - 100; Paget 122; Chorley & Smart 9; Tyree 
Banking Law 94 - 96; Crawford & Falconbridge 812 -814. Vgl ook Sunderland v 
Barclays Bank Ltd 25 November 1938 The Times waarna deur Chorley & Smart 9 
verwys word. Kyk ook Faul Grondslae 500 ev. 
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ingevolge hierdie uitsluitingsgrond gemaak word, dit streng beperk moet word 

tot inligting wat noodsaaklik is ter beskerming van en vir die uitoefening van 

die bank se eie belang. 65 

16.2. 1.4 Toestemming van die klient 

lndien die klient uitdruklik of stilswyend toestem tot openbaarmaking sal die 

bank inligting aangaande sy klient kan verstrek. 66 

Banke verskaf onderling aan mekaar en aan hulle kliente statusopinies. 67 In 

hierdie verband doen Faul aan die hand dat die verskaffing van statusopinies 

in die Suid-Afrikaanse reg as regverdigingsgrond beskou moet word, behalwe 

waar die klient dit uitdruklik weier. 68 Die aanvaarding van statusopinies as 

regverdigingsgrond word geregverdig in die lig van die ekonomiese belang in 

die verskaffing van statusopinies. Hierdie voorstel word heelhartig 

ondersteun, aangesien dit die vraag of die klient inderdaad stilswyend 

65 Vgl Neate & McCormick 95. 

66 Holden 100 ev; Paget 122; Ellinger & Lomnicka 143; Tyree Banking Law 96; Chorley 
& Smart 9; Crawford & Falconbridge 814 - 816. 

67 Faul Grondslae 508 ev. Kyk oak Malan par 213; Paget 124 ev; Holden 101 - 102; 
Ellinger & Lomnicka 143; Tyree Banking Law 96; Chorley & Smart 10; 
McOuoid-Mason Consumer Protection 148; Faul Teoretiese Fundering 188 - 189, 
192; Weerasoria & Wallace Banker-Customer 28. 

68 Grondslae 508. Die toestemming van die klient word as vereiste vir die 
regverdigheidsgrond vereis (Faul Grondslae 514). Daar word van die bank verwag om 
die klient aangaande die praktyk van statusopinies in te lig en indien die klient nie 
uitdruklik weier dat dit verskaf word nie, word die toestemming van die klient 
veronderstel (Faul Grondslae 519 ev). Kyk oak Ellinger & Lomnicka 143 wat aan die 
hand doen dat wanneer 'n klient na die naam van sy bank in die konteks van 'n 
besigheidstransakie verwys, hy stilswyend die aanvra van 'n statusopinie by sy bank 
magtig. Die skrywers is oak van mening dat die klient toegelaat behoort te word om 
spesifiek te weier dat die bank enige statusopinies verskaf. In Australie word die gee 
van statusopinies toegeskryf aan 'n kombinasie van bankpraktyk en stilswyende 
toestemming. Kyk Commercial Banking Co of Sydney Ltd v Brown & Co [1972] 126 
CLR 337 waar die "High Court" van mening was dat die gee van statusopinies 'n 
bankpraktyk in Australie is. Kyk oak Weerasoria & Wallace Banker-Customer 188. ev. 
Malan (par 213) is van mening dat die uitdruklike toestemming van die klient nie nodig 
is nie, mits die inligting wat by wyse van statusopinies verskaf word van algemene 
aard is, korrek is, en aan 'n ander bank verskaf word of mits die klient daaroor ingelig 
word. 
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toestem tot die gee van sulke inligting, oplos. 69 

Daarbenewens verskaf banke ook inligting oor hulle kliente se beroepe, 

inkomste en kredietwaardigheid aan kredietburo' s. 70 Soos Neethling tereg 

aandui, skep die kompilasie en verspreiding van persoonlike inligting op 

hierdie wyse nie net 'n regstreekse bedreiging vir die individu se privaatheid 

nie, maar kan die versameling en openbaarmaking van vals of misleidende 

data ook lei tot 'n krenking van sy identiteit. 71 Die bankklient het geen direkte 

kontrole oor die databeeld wat so saamgestel word nie. Neethling is gevolglik 

ten gunste van die daarstelling van maatreels by wyse van wetgewing wat 

spesifiek op databeskerming gerig is. 72 Volgens Neethling kan 'n klient slegs 

effektiewe kontrole uitoefen indien die klient -

(i) bewus is dat data oor horn versamel word, 

(ii) bevoeg is om insae in sy databeeld en persone wat daartoe toegang 

het, te verkry en 

69 In Tournier v National Provincial and Union Bank of England [1924] 1 KB 461 se Atkin 
LJ die volgende oor hierdie aangeleentheid (op 486): "I do not desire to express any 
final opinion on the practice of bankers to give one another information as to the 
affairs of their respective customers, except to say it appears to me if it is justified 
it must be upon the basis of an implied consent of the customer." Kyk Faul Grondslae 
514 ev vir vereistes wat vir die verskaffing van stautsopinies as regverdigingsgrond 
voorgestel is. 

70 Vgl Paget 124; McOuoid-Mason Consumer Protection 137 -140; Neethling Die 
Kredietburowese 143 ev; Neethling, Potgieter & Visser Neethling's Law of Personality 
292 - 295; Faul Grondslae 524 ev. 

71 Neethling, Potgieter & Visser Neethling's Law of Personality 295. ldentiteit is volgens 
Neethling daardie uniekheid van 'n persoon wat horn as 'n bepaalde individu 
individualiseer en horn sodoende van andere onderskei (Neethling, Potgieter & Visser 
Neethling's Law of Personality 296) 

72 Die feit dat die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika 108 van 1996 in art 14 
die reg op privaatheid erken, bied steun vir sodanige wetgewing. Verder bepaal art 32 
van die Grondwet die volgende: 

" ( 1 ) El keen het die reg op toegang tot -
(a) enige inligting wat deur die staat gehou word; en 
(b) enige inligting wat deur 'n ander persoon gehou word en wat vir 
die uitoefening of beskerming van enige regte benodig word. 

(2) Nasionale wetgewing moet verorden word om aan hierdie reg gevolg te 
gee, en kan voorsiening maak vir redelike maatreels om die administratiewe 
en finansiele las op die staat te verlig." 
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(iii) 'n wysiging of skrapping van bepaalde data kan bewerkstellig.73 

Faul doen aan die hand dat die klient uitdruklik moet toestem indien gunstige 

inligting aangaande horn aan kredietburo's verskaf moet word, en dat die 

klient insae in sy databeeld moet he. 74 Sy doen verder aan die hand dat die 

regverdigingsgrond "die totale ineenstorting van die bank-en-klientkontrak", 

soos in die Jack Report voorgestel, 75 ook in die Suid-Afrikaanse reg aanvaar 

word. 76 lndien 'n bank ongunstige inligting aangaande 'n klient aan 'n 

kredietburo openbaar, binne die grense van die genoemde 

regverdigingsgrond, behoort hy sy klient in kennis te stel sodat sy klient dit 

kan verhoed deur byvoorbeeld te presteer of andersins sodat die klient insae 

in die inligting by die kredietburo kan verkry. 77 

16.3 ELEKTRONIESE BETALINGSVERKEER 

Elektroniese betalingsverkeer dra grootliks by tot die reeds bestaande 

problematiek rondom die reg van die individu op sy privaatheid. 78 Elektroniese 

betalingsverkeer maak dit moontlik dat persoonlike en finansiele inligting van 

individue versamel en in databanke geberg word. Rekenaartegnologie maak 

dit ook makliker om groot hoeveelhede inligting te versamel, te berg in 

databanke, te prosesseer, te analiseer en te ontsluit. Die versamelde 

gegewens wat verkry kan word in die geval van elektroniese 

betalingsverkeer, kan dus 'n gedetailleerde beeld gee van die vermoe, die 

73 Neethling, Potgieter & Visser Neethling's Law of Personality 297. Hierdie voorstelle 
sal infra in meer besonderhede behandel word. 

74 Grondslae 528 ev. 

75 Kyk infra. 

76 530 - 531. Daar sal volgens die voorstel eers sprake wees van die 
regverdigingsgrond, indien die bank die klient aanmaan en binne redelike tyd geen 
reaksie van die klient kry nie. 

77 Faul Grondslae 529. 

78 McQuoid-Mason Consumer Protection 148; Visser Regsbetrekkinge 74 ev; Baker & 
Brandel par 18.03( 1 ); Felsenfeld 173 ev; Soma par 8. 20; Revell 91 ev; Poul let & 
Vandenberghe 159 ev; Jack Report 34; Bequai Cashless Society 43 ev; Tyree Legal 
Issues 1202; Lee Legal Implications 120 ev; Kirby Computers 26. 
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verbruik- en leefpatroon, en die inkomste en uitgawes van die klient. 79 Daar 

kan bepaal word waar die klient sy geld uitgee, hoeveel hy uitgee en waaraan 

hy geld spandeer. 

Die gebruik van OTM 'e en EFTPOS skep verder ook die moontlikheid om 

ongemerk noukeurig op hoogte te bly van 'n persoon se bewegings en 

gedragspatroon. 80 Wanneer die klient byvoorbeeld van EFTPOS as 

betalingsmetode gebruik maak, word nie net 'n finansiele rekord geskep van 

die transaksie nie, maar sekere persoonlike gegewens van die klient word ook 

geregistreer, naamlik sy naam, adres en inligting oor sy kredietwaardigheid. 

Dit is ook moontlik om individue se koopgedrag te analiseer aangesien 'n 

EFTPOS-transaksie ook inligting mag stoor oor die soort koopware wat deur 

die individu aangekoop is. 81 Hierdie aspek is vanuit die oogpunt van die 

handelaar aantreklik vir doeleindes van bemarking, omdat dienslewering 

daarmee verbeter kan word. 82 Tuisbankdienste skep ook die gevaar dat 

inligting oor individue versamel kan word, en indien dit nie beheer word nie, 

dat daar deur ongemagtigde ontsluiting daarvan, inbreuk gemaak word op 'n 

individu se privaatheid en identiteit. 83 

Alhoewel elektroniese betalingsverkeer nie die geheimhoudingspligte van 

banke verander het nie, het dit tot gevolg dat daar meer beskikbare inligting 

oor kliente geskep word en ook dat daar meer persone of instansies is wat 

toegang het tot daardie inligting.84 Die vraag wat ontstaan, is of wetgewing 

wat spesifiek gerig is op databeskerming85 die oplossing is vir hierdie 

79 Schutte en Stuurman 13; Malan Legal Implications 160; Bequai Cashless Society 44; 
Tyree Legal Issues 1202; Lee EFTS 297; Lee Legal Implications 121; Gutwirth & 
Joris 290 - 291; Moakes Data Protection 78. 

80 Schutte & Stuurman 13; Visser Regsbetrekkinge 76; Baker & Brandel par 18.03( 1 ); 
Mitchell Electronic Banking 30. 

81 Soma 357 - 358. 

82 Schutte en Stuurman 15; Mitchell Electronic Banking 30; Poullet & Vandenberghe 
161; Doheny & Forrer Electronic Access 436 - 437; Clarke & Greenleaf 30. 

83 Vgl Baker & Brandel par 18.03(2)(d). 

84 Baker & Brandel par 18.03( 1 ). Revell 93. 

85 Neethling Persoonlikheidsreg (275) beskryf databeskerming as die "juridiese 
beskerming van 'n persoon (die datasubjek) met betrekking tot die prosessering van 
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probleemgebiede wat deur elektroniese betalingsverkeer geskep word. Hierdie 

problematiek was die oorsprong van verskeie maatreels in die buiteland86 en 

daar sal vervolgens kortliks87 na enkele van sodanige maatreels gekyk word, 

om te bepaal of die voorbeelde ook in Suid-Afrika gevolg moet word. 

16.3. 1 Europa 

In Europa is die "Convention for the Protection of Individuals with regards to 

Automatic Processing of Personal Data" op 28 Januarie 1981 onderteken. 88 

Hierdie konvensie verplig ledestate om binne hulle nasionale wetgewing 

maatreels te aanvaar ter beskerming van individue se reg op privaatheid ten 

opsigte van geoutomatiseerde verwerking en berging van persoonlike data. 

Hierdie konvensie is reeds deur 'n aantal Ian de geratifiseer. 89 

Die OECD ("Organization for Economic Co-operation and Development") het 

ook riglyne opgestel genaamd die "Guidelines on the Protection of Privacy 

and Transborder Flows of Personal Data". Hierdie riglyne is deur alle led estate 

aanvaar, maar het geen bindende regskrag nie. 90 

data oor homself deur 'n ander persoon of instansie (die datamedium). 

86 Voorbeelde is die "Data Protection Act" (1984) in Engeland; die "Privacy Act" (1988) 
in Australie (intussen is die "Privacy Amendment Act (1990) ook in Australie aanvaar 
om spesifiek die bedrywighede van "credit reporting agencies" en "credit providers" 
te reel); die "Bundesdatenschutzgesetz" (1990) in Duitsland; die "Loi Relative a 
l'lnformatique, aux fichiers et aux libertes" (1978) in Frankryk; die "Wet 
Persoonsregistraties" (1989) in Nederland. Kyk in die algemeen Moakes Data 
Protection 82 ev; Chalton & Gaskill Data Protection Law 1006 - 1008; Neisingh & De 
Houwer Transborder How 39 ev; Hughes Data Protection 36 ev; Tucker Information 
Privacy 170 ev. 

87 'n Volledige ondersoek van hierdie kwessie val buite die bestek van hierdie proefskrif. 

88 Schutte & Stuurman 21; Vandenberghe Advanced Topics 34; Mann 266; Poullet & 
Vandenberghe 163; Rowe Payments 194; Nugter 24 - 28; Gutwirth & Joris 291; Jay 
134 ev; Moakes Data Protection 81 ; Neisingh & De Houwer Transborder Flow 29 ev. 

89 Swede, Noorwee, Frankryk, Spanje en Duitsland het reeds die konvensie geratifiseer. 
Daar word verwag dat Denemarke, Oostenryk en Brittanje ook binnekort sal ratifiseer. 
Kyk Vandenberghe Advanced Topics 34; Mann 266; Moakes Data Protection 86. 

90 Schutte & Stuurman 21; Vandenberghe Advanced Topics 35; Mann 266; Rowe 
Payments 194; Nugter 22 - 23; Gutwirth & Joris 291; Moakes Data Protection 80; 
Neisingh & De Houwer Transborder Flow 27 ev; Kirby Computers 27. Die "Privacy 
Act" ( 1988) wat in Australie aanvaar is, is op die OECD-riglyne gebaseer. Kyk 
McDonagh Legal Protection 13 ev; Kirby Computers 27 ev; Tucker Information 
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Seide hierdie dokumente bevat sekere minimum standaarde of beginsels 

waaraan nasionale wetgewing of regulasies ter beskerming van privaatheid 

moet voldoen, en kan soos volg opgesom word: 91 

- Persoonlike data mag net versamel, geberg of openbaar word vir spesifieke 

en gemagtigde doeleindes. 

- Persoonlike data moet akkuraat, op datum, relevant en nie buitensporig 

wees nie. 

- Data wat geberg is, moet behoorlik beskerm word teen skade, verlies, 

ongemagtigde verandering, ongemagtigde toegang en ongemagtigde 

openbaarmaking daarvan. 

- lndividue is geregtig om te weet watter inligting oor hulle versamel en 

geberg word. 

- lndividue is geregtig om regstelling en verwydering van foutiewe of 

verouderde data aan te vra. 

In November 1990 het die Europese Kommissie 'n verdere voorstel 

gepubliseer, "Proposal for a Council Directive concerning the Protection of 

Individuals in relation to the Processing of Personal Data", wat riglyne bevat 

oor privaatheidsbeskerming. Hierdie voorstelle is egter skerp gekritiseer. 92 

Daar is beweer dat die riglyne so burokraties en beperkend van aard is, dat 

dit onuitvoerbaar is. Tydens die sitting van die Europese parlement in Maart 

1992 is 'n groot aantal wysigings op die voorgestelde riglyne aanvaar. Die 

Europese Kommissie het egter nog nie op die voorgestelde wysigings 

gereageer nie. 93 

16.3.2 Engeland 

16. 3. 2. 1 Die Jack Report 

Privacy 73 ev. 

91 Vandenberghe Advanced Topics 35; Rowe Payments 195 -197; ICC Protection of 
Personal Data 62 - 63. 

92 Berkvens & Schauss De Privacy-voorstellen 117; Berkvens & Schauss EC 
Commission 98; ICC Protection of Personal Data 65. Kyk in die algemeen Pearson The 
Draft European Directives 1 82 ev. 

93 Berkvens & Schauss De Privacy-voorstellen 118 ev. 
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Die Jack Report het te kenne gegee dat die geheimhoudingsplig en die 

uitsonderings daarop soos in die Tournier-saak geformuleer, steeds toepaslik 

en relevant is, maar dat verdere verfyning van die regverdigingsgronde 

noodsaaklik is, aangesien die regverdigingsgronde nie voldoende omlyn is nie 

en daarom misbruik kan word. 94 Daar is aanbeveel dat die reels betreffende 

die bankgeheim by wyse van wetgewing gekodifiseer word in 

ooreenstemming met die riglyne wat in die Tournier-beslissing neergele is. 95 

Wetgewing in die verband behoort dit duidelik te maak dat die 

geheimhoudingsplig van toepassing is op alle verskaffers van bankdienste, en 

dat dit betrekking het op alle inligting wat die bank oor sy klient verkry het 

in die loop van die verskaffing van sulke dienste. 

Die bank se swygplig is egter sedert die beslissing in Tournier ondermyn. 

Daar is in die verslag daarop gewys dat daar sedert die beslissing in Tournier 

talle wetgewende bepalings aanvaar is wat van banke vereis of banke toelaat 

om inligting aangaande hulle kliente te openbaar. 96 Alhoewel hierdie 

openbaarmakings inderdaad in die openbare belang is, plaas sulke wetgewing 

'n onhoudbare las op die banke. Kumulatief beskou, maak dit ook 'n ernstige 

inbreuk op die banke se geheimhoudingspligte. Daar is derhalwe aanbeveel 

dat alle bestaande wetgewende vrystellings gekonsolideer moet word in nuwe 

wetgewing. Die wetgewing behoort ook te bepaal dat alle nuwe vrystellings 

gemaak moet word met verwysing na hierdie bepaling en indien nie, dat die 

bank in so 'n geval nie vrygestel word van sy plig tot geheimhouding nie. 97 

Wat die regverdigingsgrond 11 open bare belang 11 betref, is die mening in die 

Jack Report gehuldig dat hierdie regverdigingsgrond te vaag omskryf is. Daar 

is reeds soveel statutere bepalings wat die banke se swygplig ophef, dat daar 

ook nie meer 'n behoefte bestaan aan so 'n algemene regverdigingsgrond nie. 

Die Jack Report het derhalwe aanbeveel dat banke nie langer bevry moet 

word van hulle verpligting tot geheimhouding op grond van die 11 open bare 

belang 11 nie. Nuwe wetgewing behoort dit ook duidelik te maak dat daar nie 

94 Op 29. Kyk ook Houghton Banks' Duty of Confidentiality 39 ev. 

95 Op 37. 

96 Kyk op 30. 

97 Op 37. 
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meer so 'n algemene regverdigingsgrond bestaan nie. 98 

Die verslag het ook aangedui dat die belange van die bank, as 

regverdigingsgrond, te vaag omskryf is, en dat openbaarmakings of die gee 

van inligting tot die volgende gevalle beperk behoort te word: 99 

(i) lndien die bank 'n party in 'n hofgeding is; 

(ii) Tussen banke in dieselfde groep. In hierdie geval behoort 

openbaarmakings beperk te word tot dit wat redelikerwys noodsaaklik 

is om die bank en sy filiale teen verliese te beskerm. 

(iii) lndien die bank verkoop word. lndien 'n bank verkoop word, is dit 

net redelik dat inligting met betrekking tot die identiteit en omvang van 

skuldenaars bekend gemaak sal word. 

Daar is ook aanbeveel dat die 11 stilswyende 11 toestemming van kliente nie 

meer as regverdigingsgrond aanvaar behoort te word nie, aangesien banke 

hulleself te maklik op stilswyende toestemming mag beroep. 100 Slegs die 

uitdruklike toestemming van die klient is aanvaarbaar. Wetgewing in die 

verband behoort ook te bepaal dat die uitdruklike toestemming van die klient 

skriftelik gegee moet word en dat die doel waarvoor dit gegee word, vermeld 

moet word. Hierdie vereiste is nie van toepassing op statusopinies nie. In 

hierdie verband is die klient se stilswyende toestemming aanvaarbaar, 

aangesien daar te veel administratiewe probleme betaan om telkens die 

vereiste toestemming te verkry. 101 Banke mag hulle slegs op hierdie 

toestemming beroep indien hulle in die eerste plek kan aantoon dat die klient 

duidelik in kennis gestel is van die doel waarvoor die inligting gegee word; 

tweedens, dat die klient meegedeel is dat hy na sy keuse sy toestemming kan 

weerhou, maar dat sy toestemming veronderstel word, tensy hy binne 'n 

redelike tyd die bank in kennis gestel het van sy weiering; en derdens, dat hy 

nie sodanige kennisgewing gegee het nie. Daar is ook aanbeveel dat banke 

se gedragskodes twee verdere vereistes daar behoort te stel vir die 

verkryging van die klient se toestemming. Die klient se uitdruklike 

98 Op 37. 

99 Op 37. 

100 Kykop36-37. 

101 Op37-38. 
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toestemming behoort naamlik vry van enige dwang verkry te word. In die 

geval van statusopinies behoort die banke 'n persoonlike brief aan die klient 

te rig vir die verkryging van die klient se toestemming in die verband. 

Wat die gee van kredietinligting betref, is voorgestel dat slegs ongunstige 

inligting aan kredietburo's openbaar word. 'n Nuwe regverdigingsgrond is 

daarom voorgestel:" ... where there has been a breakdown of the 

banker-customer relationship arising through customer default. 11102 Die klient 

se versuim of wanbetaling, wat aanleiding gegee het tot 'n verbrokkeling van 

die bank-en-klientverhouding, word hiermee as regverdigingsgrond voorgehou 

om inligting oar die klient se skuld aan kredietburo's te verskaf. Die klient se 

versuim word gedefinieer as die geval waar daar geen sekuriteit gegee is nie, 

en geen bevredigende reaksie van die klient binne agt en twintig dae na 'n 

formele eis vir terugbetaling ontvang is nie. Wetgewing behoort 

openbaarmaking uitdruklik te beperk, selfs in omstandighede waar daar 'n 

verbrokkeling was van die bank-en-klientverhouding, tot die vrystelling van 

inligting oar skulde aan goedgekeurde kredietburo's. 

Die Jack Report het verder aanbeveel dat banke by wyse van 'n gedragskode 

hulle geheimhoudingsplig aan hulle kliente moet verduidelik. Hu lie behoort oak 

die kliente se reg tot toegang, ingevolge die "Data Protection Act" (1984), tot 

gerekenariseerde inligting wat die banke oar hulle mag hou, te verduidelik. 103 

In sy reaksie op hierdie voorstelle is die regering in sy witskrif egter die 

mening toegedaan dat die voorgestelde kodifikasie nie nodig is nie. 104 Daar 

is egter meriete in die voorstel dat kliente by wyse van 'n gedragkode in 

kennis gestel word van die beskerming wat die reg bied en van die beperkte 

uitsonderings daarop. Die regering het oak nie saamgestem dat die 

regverdigingsgrond openbare belang nie meer 'n bestaansreg het nie. Die 

regering het verder aanbeveel dat openbaarmakings tussen banke in dieselfde 

groep toegelaat behoort te word, maar dat banke nie vertroulike finansiele 

inligting aan maatskappye in dieselfde groep vir bemarkingsdoeleindes 

102 Op 38. 

103 Kyk aanbeveling 5(2) op 38. 

104 Banking Services: Law and Practice 8, 15. 



365 

behoort te verskaf nie. 105 lndien 'n bank sulke inligting vir 

bemarkingsdoeleindes wil versprei, behoort die bank eers die toestemming 

van die klient te verkry. Banke behoort ook toegelaat te word om ongunstige 

inligting aan kredietburo's te verskaf. lndien die bank enige ander inligting aan 

die kredietburo wil verskaf, behoort die gedragskode te vereis dat die klient 

se toestemming verkry behoort te word. 

16.3.2.2 "Good Banking" 

Die aanbevelings in die regering se witskrif is in die gedragskode wat deur die 

banke aanvaar is, opgeneem. Die banke het naamlik in hulle gedragskode, 

genaamd "Good Banking", die volgende riglyne neergele: 106 Banke en 

bouverenigings sal 'n streng geheimhoudingsplig ten opsigte van hulle kliente 

(en voormalige kliente) se persoonlike finansiele sake handhaaf, en sal nie 

besonderhede oor hulle kliente se rekenings of hulle name en adresse aan 

enige derde party verskaf nie, insluitende ander maatskappye in dieselfde 

groep, behalwe in die volgende uitsonderingsgevalle, 107 naamlik regsdwang, 

openbare belang, die belange van die bank, en op versoek of met die 

toestemming van die klient. 

Banke sal ook nie die belange van die bank as regverdigingsgrond aanwend 

om besonderhede van hulle kliente se rekenings, of hulle name en adresse 

aan enige derde party, insluitende ander maatskappye in dieselfde groep, vir 

bemarkingsdoeleindes openbaar te maak nie. 108 

Banke sal ook voldoen aan die voorskrifte van die "Data Protection Act" en 

sal hulle kliente inlig oor hulle reg van toegang tot persoonlike rekords wat op 

rekenaarleers gehou word. 109 Die "Data Protection Act" ( 1984) is juis 

verorden om daardeur die Europese "Convention for the Protection of 

105 Op 16. 

106 Par 6.1 

107 Hierdie uitsonderingsgevalle kom ooreen met die regverdigingsgronde soos neergele 
in die Tournier-beslissing. 

108 Par 6.2. 

109 Par 6.3. 
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Individuals with regards to Automatic Processing of Personal Data" 110 te 

ratifiseer. Hierdie wetgewing beskerm individue teen onakkurate inligting, of 

die misbruik van inligting wat oor hulle op rekenaars gestoor word. Hierdie 

wetgewing is afdwingbaar deur 'n sogenaamde "Data Protection Registrar". 

Dit verleen ook aan die individu toegang tot sulke data en verder die reg om 

onder sekere omstandighede aansoek te doen vir die regstelling of uitwissing 

van verkeerde rekords. 111 

16.3.3 Die Deense Wet insake Betaalkaarte 

Artikel 23 bepaal dat die "Act on Private Registers 11 
(" Lov om private registre 11 

No 293, van 8 Junie 1978)112 van toepassing sal wees op registers wat 

ingevolge hierdie wetgewing ten opsigte van betalingstelsels gehou word. 

Laasgenoemde wetgewing maak voorsiening vir 'n stelsel van databeskerming 

wat ook van toepassing is op rekords ten opsigte van individue wat op 'n 

geoutomatiseerde wyse saamgestel word. 

Artikel 24 bepaal dat slegs daardie gegewens oor kaarthouers versamel mag 

word wat noodsaaklik is vir die verrigting van betalingstransaksies, en verder 

slegs gegewens oor verdwene kaarte of kaarte wat as gevolg van misbruik 

ingetrek is. lnligting oor kaarthouers mag slegs gebruik en openbaar word 

wanneer dit noodsaaklik is vir die verrigting van 'n betalingstransaksie, 

regstellings of indien by wyse van wetgewing gemagtig. lnligting oor misbruik 

mag slegs geopenbaar word tot die mate wat dit nodig is om verdere misbruik 

te verhoed. Dieselfde reeling geld ook met betrekking tot inligting oor 

krediteure. 

lngevolge artikel 25 word inligting oor die gebruik van betalingstelsels deur 

individue en besighede nie langer as vyf jaar bewaar nie, waarna dit vernietig 

word. lnligting oor misbruik word na twee jaar vernietig. 

110 Kyk supra. 

111 Kyk Hughes Data Protection 34 - 35. 

112 Kyk Neisingh & De Houwer Transborder Flow 43 - 45. 
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16.3.4 Amerika 

Finansiele instellings is ingevolge artikel 905(a)(9) van die EFTA verplig om 

die klient in te lig onder watter omstandighede die finansiele instelling inligting 

aangaande die klient se rekening in die gewone loop van sake aan derdes sal 

openbaar. Regulasie E gee 'n aanduiding van wanneer openbarings in die 

gewone loop van sake sal plaasvind: (i) wanneer dit vir die voltooiing van 'n 

elektroniese fondsoordrag vereis word; (ii) om die bestaan en voorwaardes 

van 'n klient se rekening vir 'n derde, soos 'n handelaar of kredietburo, te 

verifieer; (iii) om aan 'n regeringsagentskap se bevel of 'n hofbevel te 

voldoen; en (iv) wanneer die klient sy geskrewe toestemming gee. 113 Dit is 

duidelik dat die finansiele installing 'n taamlike wye diskresie verleen word om 

te bepaal welke inligting hulle aan derdes bekend sal maak. Alhoewel die 

finansiele installing dus verplig word om sy praktyke aan sy kliente bekend 

te maak, word sy verpligting tot geheimhouding ook deur ander wetgewing 

gereel en verskil dit van staat tot staat. 114 

Die "Right to Financial Privacy Act" (RFPA) van 1978 bepaal onder welke 

omstandighede die owerheid toegang het tot die finansiele gegewens van 

individue. 115 Die owerheid kan die inligting slegs verkry 6f na skriftelike 

toestemming van die klient, 6f op grond van 'n formele versoekskrifprosedure 

of 'n geregtelike of administratiewe bevel. Hierdie wetgewing beskerm dus 

nie die individu se reg op privaatheid teen ander individue of instellings nie. 

16.3.5 Australie 

Die Australiese gedragskode bevat die volgende riglyne vir kaartuitreikers: 116 

113 12 CFR art 205 app A art A(7). Kyk Doheny & Forrer Electronic Access 448 - 449; 
Luedtke & Gross 343. 

114 Vgl Baker en Brandel par 18.04( 1) en (2); Felsenfeld 188 ev; Doheny & Forrer 
Electronic Access 44 7 - 449. 

115 Vgl Felsenfeld 184 ev; Soma 356; Bequai Cashless Society 146 - 148; Owens 
Electronic Fund Transfers 451 ev; Baker & Brandel par 18.02( 1 )(b); Doheny & Forrer 
Electronic Access 446 - 447; Luedtke & Gross 344 ev; Jones Right to Financial 
Privacy 3 7 ev. 

116 Par 10. Kyk Weerasoria & Wallace Banker-Customer 159. Vgl ook Clarke & Greenleaf 
31 ev. 
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Kliente se rekords moet altyd met die strengste vertroulikheid hanteer word. 

In die tweede plek mag geen ander persoon anders as 'n werknemer of 

verteenwoordiger van die finansiele instelling waar die rekening gehou word, 

en die klient of enige persoon gemagtig deur die klient, toegang tot enige 

elektroniese terminaal he wat inligting oor die klient se rekening kan verskaf 

nie. Geen terminaal behoort inligting aangaande 'n klient se rekening te 

verskaf, tensy die versoek om inligting voorafgegaan is deur die korrekte 

kaart en PIN-kombinasie vir daardie rekening nie. Geen inligting oor die 

gebruik van elektroniese fondsoordragdienste deur 'n klient behoort deur die 

finansiele instelling bekend gemaak te word nie, behalwe met die 

toestemming van die klient of indien die finansiele instelling regtens daartoe 

verplig word. Waar kamera's gebruik word om transaksies te monitor, 

behoort kaartuitreikers 'n kennisgewing tot dien effekte aan te bring. 

Hierdie is egter bloot riglyne wat aan kaartuitreikers gerig is en wat die 

finansiele instellings na hulle keuse in hulle kontrakte met hulle kliente kan 

insluit. 117 Australie het egter ook 'n "Privacy Act" ( 1988) aanvaar om die 

versameling, gebruik en berging van persoonlike inligting te reel. 118 Die 

datasubjek verkry ook ingevolge die wetgewing toegang tot sy rekords en die 

reg om foutiewe data te laat wysig of verwyder. In 1991 is 'n verdere 

"Privacy Amendment Act" aanvaar om die bedrywighede van "credit 

reporting agencies" en "credit providers" (bv banke) te reel. 119 lngevolge 

hierdie wetgewing mag geen kredietverwysings of statusopinies gegee word 

sonder die klient se uitdruklike toestemming nie. 

16.3.6 Nieu-Seeland 

Nieu-Seeland het in paragraaf 10 van hulle gedragskode die volgende reelings 

getref rakende die beskerming van inligting oor kliente: 120 Banke behoort in 

117 Kyk Tucker Information Privacy 52 ev; Clarke & Greenleaf 31. 

118 Tucker Information Privacy 74 ev; Hughes Data Protection 81 ev. 

119 Tucker Information Privacy 97 ev; Hughes Data Protection 103 ev; Weerasoria & 
Wallace Banker-Customer 189. 

1 20 Hierdie reelings is aanvaar in afwagting van wetgewing wat privaatheidsbeskerming 
in die algemeen sal reel. Die gedagte was dat die reelings hersien sal word sodra die 
wetgewing aanvaar is, om te verseker dat dit in ooreenstemming met sodanige 
wetgewing sal wees. 
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die eerste plek streng interne reels oor die gebruik, beskikbaarheid en toegang 

tot inligting wat gehou word oor kliente en voormalige kliente, daar te stel. 121 

Banke sal van hulle werknemers vereis om 'n geheimhoudingsverklaring te 

teken. 122 

Banke mag persoonlike inligting oor kliente versamel vir die doeleindes van 

die daarstelling en instandhouding van hulle verhouding met hulle kliente, 

insluitende die beskerming van die klient en die bank se belange. Voordat 

inligting vir ander doeleindes aangewend kan word, moet die toestemming 

van die klient eers verkry word. In hierdie verband moet banke toesien dat 

alle inligting oor kliente akkuraat, volledig en op datum is. 123 

Die kode erken ook in paragraaf 10.4 die gemeenregtelike 

regverdigingsgronde vir openbaarmaking soos hierbo uiteengesit en in die 

Tournier-beslissing geformuleer. Die kode bepaal verder dat geen statusopinie 

gegee sal word sonder dat die toestemming van die betrokke klient nie eers 

vooraf verkry is nie. Waar inligting aan derdes openbaar gemaak word, sal die 

bank waar nodig, sulke partye versoek om die inligting vertroulik te hanteer. 

Die kode maak ook voorsiening daarvoor dat kliente toegang tot hulle 

persoonlike inligting kan verkry. Banke moet dus, indien so versoek, 

bevestiging aan 'n klient verskaf of daar inderdaad persoonlike inliging oor 

daardie klient by die bank gehou word. Kliente het ook die reg om te vereis 

dat foutiewe persoonlike inligting reggestel moet word. 124 

16.4 GEVOLGTREKKING 

In kontras met die omvattende maatreels in ander lande, is daar 'n merkbare 

gebrek in die Suid-Afrikaanse reg wat databeskerming betref. 125 Dit kan egter 

121 Par 10. 1. 

122 Par 10.2. 

123 Par 10.3. 

124 Kyk par 10.5. 

125 Neethling Databeskerming 113; Neethling, Potgieter & Visser Neethling's Law of 
Personality 296. 
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nie ontken word nie dat die privaatheidsproblematiek by elektroniese 

betalingsverkeer juis besondere aandag verdien op grond van die hoeveelheid, 

die aard en die wyse waarop gegewens oor individue versamel, geberg en 

ontsluit kan word. 126 Die skynbaar onskuldige gegewens wat uit daaglikse 

transaksies saamgestel word, kom in beginsel op 'n indringingshandeling in 

privaatheid neer. Die bewerking of prosessering van die gebergde gegewens 

kan uiters gevoelige inligting oor individue oplewer. lndien dit versprei of 

openbaar word, kan sulke prosessering inderdaad die individu se privaatheid 

bedreig. 127 Van groot belang is dus dat daar in die eerste plek by die ontwerp 

van stelsels op die gebied, rekening gehou moet word met die 

privaatheidsproblematiek en dat beveiliging van inligting ingebou moet 

word. 128 

Daar word met Neethling saamgestem dat 'n omvattende 

databeskermingsreeling vir Suid-Afrika slegs by wyse van wetgewing getref 

kan word. 129 Aangesien daar huidiglik geen sodanige databeskerming bestaan 

nie, word daar betoog dat die tradisionele beskermingsmaatreels wat die 

bankgeheim betref, deur minstens die volgende maatreels aangevul moet 

word. 

Daar word derhalwe aan die hand gedoen dat die klient in staat gestel moet 

word om aktiewe kontrole oor sy persoonsdata uit te oefen. Neethling wys 

daarop dat die tradisionele beskermingsmaatreels weinig waarde het indien 

die klient nie 'n aktiewe kontrole oor sy persoonsdata kan uitoefen nie. 130 Die 

maatreels wat in ander lande getref is en kortliks hierbo bespreek is, het juis 

hierdie doel voor oe gehad. 

Die bankwese behoort 'n gedragskode te aanvaar en behoort in 

ooreenstemming met bogenoemde beginsel, die volgende verpligtinge teenoor 

126 Schutte en Stuurman 22. Vgl ook Mortimer Current Legal Problems 118 - 119. 

127 Neethling Databeskerming 112. 

128 Schutte & Stuurman 22. 

129 Neethling Databeskerming 113 - 115. Kyk ook Faul Grondslae 529. 

130 Kyk Neethling Databeskerming 122; Neethling, Potgieter & Visser Neethling's Law 
of Personality 297. 
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hulle kliente te onderneem. In die eerste plek behoort die banke die kliente in 

te lig oor hulle verpligting tot geheimhouding en oor die uitsonderings daarop, 

soos geformuleer in die Toumier-beslissing. Banke behoort hulle kliente in te 

lig oor die bestaan van databeelde by die banke. 131 Die banke behoort hulle 

kliente ook in te lig oor die doel waarvoor sulke databeelde geprosesseer 

word. Op hierdie wyse kan die klient vasstel of die prosessering regmatig is 

en binne perke geskied. 132 lndien die prosessering byvoorbeeld geskied om 

die bank-en-klientverhouding te verbeter deurdat die bank sy dienslewering 

daarmee wil verbeter en om sy eie belange en die van die klient te beskerm, 

sal sodanige prosessering wel regmatig wees. 

lndien die inligting of databeeld aan ander persone of instansies vrygestel 

word, behoort die klient daaroor ingelig te word. Banke behoort dus hulle 

kliente in te lig oor hulle praktyke ten aansien die verskaffing van 

statusopinies en die verskaffing van inligting aan kredietburo's. Die klient 

behoort verder in staat gestel te word om insae in sy databeeld by die bank 

te verkry, ten einde vas te stel of die data verkeerd, onvolledig of verouderd 

is. Die klient behoort dus ook bevoeg te wees om 'n wysiging of skrapping 

van sodanige data aan te vra. 133 

Hierdie aanvullende maatreels sal dus op selfregulering aan die kant van die 

banke neerkom. Die aanvullende maatreels is egter nodig, vanwee die gebruik 

van rekenaars in die betalingsverkeer en die geoutomatiseerde versameling 

en instandhouding van databanke wat daarmee gepaardgaan. Die maatreels 

word ook nodig geag aangesien daar geen bestaande 

databeskermingsmaatreels bestaan wat die klient aktiewe kontrole oor sy 

persoonsdata sal gee nie. lndien die banke nie hierdie soort selfregulering 

toepas nie, sal die vertroue in die bankwese ondermyn word. Let byvoorbeeld 

op die volgende aanhaling uit die Jack Report wat die belang van vertroue in 

die bankwese en die gepaardgaande beskerming van die klient se privaatheid 

131 Kyk Neethling Databeskerming 122; Neethling, Potgieter & Visser Neethling's Law 
of Personality 297. 

132 Kyk Neethling Databeskerming 123; Neethling, Potgieter & Visser Neethling's Law 
of Personality 303. 

133 Kyk Neethling Databeskerming 123 - 124; Neethling, Potgieter & Visser Neethling's 
Law of Personality 304. 
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onderstreep: 134 

"The principle of confidentiality applied to a customer's private financial affairs is 
placed by the common law tradition at the heart of the banker-customer relationship. 
It is a tradition which should be respected and, when under threat, emphasised the 
more strongly, because its roots go deeper than the business of banking: it has to do 
with the kind of society in which we want to live ... The danger is to customer 
confidence in the banking system; and that must be very much of concern to 
Government and banks, as well as to bank customers ... If confidence is to be 
preserved, the customer's entitlement to privacy and confidentiality must be 
reemphasised in a way that ensures it is given the weight it deserves, when it has to 
be balanced against other legitimate interests." 

134 34. 
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HOOFSTUK 17 

KREDIETOORDRAGTE 

17. 1 DIE ONDERSKEID TUSSEN 'N KREDIET- EN 'N DEBIETOORDRAG 

'n Fondsoordrag kan op een van twee wyses gedoen word, naamlik by wyse 

van 'n krediet- of 'n debietoordrag. 1 In die geval van 'n kredietoordrag gee 

die betaler of oordraggewer van die fondse sy bank opdrag om sy rekening 

te debiteer en om die rekening van 'n ander (die 

begunstigde/ontvanger/oordragnemer) by dieselfde bank te krediteer, of by 

'n ander bank te laat krediteer. In laasgenoemde geval stel die 

oordraggewende bank (moontlik met behulp van 'n tussengangerbank) die 

ontvangerbank in kennis van die krediet en die ontvangerbank krediteer die 

rekening van die begunstigde. Die fondse word dus van die rekening van die 

betaler "gestoot" na die rekening van die ontvanger. 2 So word 'n 

kredietoordrag in die UNCITRAL Legal Guide on Electronic Funds Transfers3 

omskryf as: 

"A funds transfer where the account of the orginating bank or its customer is to be 
debited and the account of the destination bank or its customer is to be credited. "4 

Die tweede wyse waarop 'n fondsoordrag gemaak kan word, is dat die 

ontvanger van die fondse sy bank opdrag gee om sy rekening te krediteer en 

om die betaler/oordraggewer van die fondse se rekening te debiteer of by 'n 

1 Vgl UNCITRAL Electronic Funds Transfers A/CN 9/SER 8/1 12; Goode Payment 
Obligations 101; Effros Electronic Fund Transfers 162; Effros A Banker's Primer 510; 
Arora Recent Developments 416. 

2 Tyree Banking Law 228; Crawford & Falconbridge 1011. Geva International Funds 
Transfers 313 beskryf 'n kredietoordrag as 'n proses " ... by which the destination 
bank comes to owe money to the beneficiary and the obligation of the originating 
bank to the originator is extinguished or reduced pro tanto." Kyk ook Brindle & Cox 
Bank Payments 26 - 29. 

3 A/CN 9/SER 8/1. 

4 Op 7. 
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ander bank te laat debiteer. Hierdie prosedure staan bekend as 'n 

debietoordrag en is byvoorbeeld die prosedure wat gevolg word wanneer 'n 

tjek of 'n wissel ingevorder word. 5 Die fondse word dus uit die rekening van 

die betaler "getrek" na die rekening van die ontvanger. 'n Debietoordrag word 

in UNCITRAL Legal Guide on Electronic Funds Transfers beskryf as: 6 

"A funds transfer where the account of the originating bank or its customer is to be 
credited and the account of the destination bank or its customer is to be debited." 

Dit het duidelik geblyk dat die fundamentele verskille tussen debietoordragte 

en kredietoordragte van sodanige aard was dat dit nie deur dieselfde regsreels 

beheers kan word nie. 7 In die geval van 'n kredietoordrag beweeg die 

betalingsopdrag en die fondse in dieselfde rigting, naamlik van die 

betaler/oordraggewer se bank na die ontvanger/begunstigde se bank. In die 

geval van 'n debietoordrag beweeg die betalingsopdrag van die ontvanger se 

bank na die betaler se bank terwyl die fondse van die betaler se bank na die 

ontvanger se bank beweeg. Daar is ook algemene konsensus dat die regsreels 

in verband met kredietoordragte nie behoorlik ontwikkel is nie en dat die 

regsposisie in verband daarmee beslis nog nie vasstaan nie. 8 

As 'n reel word groot internasionale betalings by wyse van kredietoordragte 

gedoen. Die bespreking wat hierna volg, word derhalwe tot kredietoordragte 

beperk. 

17 .2 DIE REGSVERHOUDINGE TUSSEN DIE DEELNEMENDE PARTYE 

Die aantal partye in 'n bepaalde kredietoordrag kan wissel na gelang van die 

5 Vgl ook Visser Regsbetrekkinge 14 ev oor die onderskeid tussen debiet- en 
kredietoordragte; Tyree Banking Law 228 - 229; Crawford & Falconbridge 1011; 
Ogilvie Canadian Banking Law 762; Goode Payment Obligations 101 - 102; Effros 
Electronic Fund Transfers 162;Geva International Funds Transfers 112 - 113; Effros 
A Banker's Primer 510. 

6 Op 7. 

7 Bergsten International Credit Transfers 34 - 35. In Amerika is die "New Payments 
Code" ju is laat vaar omdat daar ingesien is dat debiet- en kredietoordragte nie deur 
dieselfde reels beheer kan word nie. Vgl Bergsten International Credit Transfers 42. 

8 Geva International Funds Transfers 114; Effros A Banker's Primer 511 ; Geva The 
Evolving Law 188. 
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omstandighede van die kredietoordrag. 9 Die kredietoordrag kan byvoorbeeld 

gemaak word tussen twee rekenings van dieselfde klient by een bank. Die 

kredietoordrag kan ook tussen twee rekenings van verskillende 

rekeninghouers gemaak word, maar by dieselfde bank. Daar word na sulke 

oordragte verwys as sogenaamde "in-house transfers" of "on-us transfers". 10 

In hierdie geval is daar dus nie sprake van betaling tussen banke nie. Betaling 

tussen die partye (die betaler en die ontvanger) vind plaas deurdat die 

betrokke rekenings aangepas word by wyse van boekinskrywings om die 

oordragte te reflekteer. 11 

'n Kredietoordrag kan verder gemaak word tussen twee banke waar die klient 

van die een bank sy bank opdrag gee om die rekening van 'n ander persoon 

by 'n ander bank te krediteer of te laat krediteer. 12 In so 'n geval mag die 

oordraggewende bank ook gebruik maak van 'n tussengangerbank, wat 

meebring dat daar minstens vier verhoudinge ontstaan: tussen die 

betaler/oordraggewer en die ontvanger/begunstigde; tussen die 

betaler/oordraggewer en die oordraggewende bank; tussen die 

oordraggewende bank en die tussengangerbank; en tussen die ontvangerbank 

en die ontvanger/begunstigde. 13 'n Tussengangerbank word gewoonlik 

gebruik wanneer die oordraggewende bank nie die fondse direk na die 

ontvangerbank kan versend nie, omdat die oordraggewende bank nie sy eie 

tak in die land van die ontvangerbank het nie, of omdat die oordraggewende 

9 Kyk Crawford & Falconbridge 1018. 

10 Kyk Goode Payment Obligations 91 ev; Geva International Funds Transfers 115, 122; 
Geva Mechanisms and Laws 4; Brindle & Cox Bank Payments 29; Cranston Principles 
254. Paget (op 266) verwys na kredietoordragte wat gemaak word tussen rekenings 
by dieselfde bank as "intra-branch transfers" , terwyl oordragte wat gemaak word 
tussen rekenings by verskillende takke van dieselfde bank as "inter-branch transfers" 
bekend staan. 

11 Cranston Principles (op 254) beskryf die proses s6: 
"Typically the payment either creates or increases a debt owed by the payor 
to the bank, or discharges or reduces an existing debt the bank owes to the 
payor. At the same time payment discharges the payer's obligation to the 
payee. The bank is now obliged to the payee, or the payee's debt to the bank 
is reduced." 

12 Goode Payment Obligations 94 ev. Paget (op 266) verwys daarna as "inter-bank 
transfers". 

13 Kyk ook Crawford & Falconbridge 1018. 
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bank nie 'n korrespondentverhouding met die ontvangerbank het nie. 14 

In die geval waar die oordrag gemaak word tussen twee banke in dieselfde 

land, sal vereffening volgens die gewone proses, naamlik deur debitering en 

kreditering van die verrekeningsaldo in die boeke van die sentrale bank (in die 

geval van Suid-Afrika, die Reserwebank) plaasvind. 15 

In die geval van 'n internasionale oordrag vind vereffening tussen die 

oordraggewende bank en die ontvangerbank plaas deur die kreditering en 

debitering van rekenings wat die banke namens mekaar hou. 16 Daar word na 

die rekenings verwys as nostro -en vostro-rekenings. 17 In 'n 

korrespondentbank-verhouding het een bank (die deposant) 'n rekening by 'n 

ander bank (die fondshouer). Die rekening is nostro (ons s' n) in die deposant 

se boeke en vostro (julle s'n) in die fondshouer se boeke. 18 Die nostro 
-rekening is 'n administratiewe of 'n afwagrekening wat deur die deposant vir 

rekonsiliasie aangewend word en is 'n weerspieeling van die vostro-rekening 

by die fondshouer. In 'n internasionale konteks word die nostro-rekening 

gewoonlik in die buitelandse valuta aangedui, terwyl die vostro-rekening in 

plaaslike valuta aangedui word. Die rekening in Suid-Afrikaanse rand van 'n 

Amerikaanse bank by 'n Suid-Afrikaanse bank is dus nostro in die boeke van 

die Amerikaanse bank en vostro in die boeke van die Suid-Afrikaanse bank. 

Daarenteen is die Amerikaanse dollar-rekening van 'n Suid-Afrikaanse bank 

by 'n Amerikaanse bank nostro in die boeke van die Suid-Afrikaanse bank en 

14 Ellinger & Lomnicka 451; Arora Electronic Banking 169; Geva International Funds 
Transfers 124; Geva Mechanisms and Laws 4; Van Esch & Berkvens 61 - 62; Paget 
267; Cranston Principles 42 ev; Cranston Principles 255- 256. 

15 Goode Payment Obligations 95; Paget 267; Cranston Principles 255. 

16 Daar vind dus bilaterale vereffening plaas. Kyk Tyree Banking Law 228; Geva 
International Funds Transfers 112, 122 - 125; Hadding 17 ev; Brindle & Cox Bank 
Payments 29. 

17 Tyree Banking Law 228. Kyk ook Baker & Brandel par 29.01(1); Ambrosia 312; 
Brindle & Cox Bank Payments 29 - 30. In Amerika staan die "nostro"-rekening bekend 
as 'n "due from"-rekening, en die "vostro"-rekening as 'n "due to"-rekening. Kyk 
Geva International Funds Transfers 122 - 1 24. Daar word ook na die 
"vostro"-rekening verwys as 'n "loro"-rekening. Kyk Hadding se uiteensetting van die 
posisie in die Duitse reg 18 ev. 

18 Geva International Funds Transfers 122. 
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vostro in die boeke van die Amerikaanse bank. 19 

'n lnterbank-betaling vind gevolglik plaas deur 'n kreditering van die rekening 

op die boeke van die oordraggewende bank en 'n debitering van die rekening 

op die boeke van die ontvangerbank. 20 lndien 'n bank in Suid-Afrika 

byvoorbeeld opdrag gegee word om 'n bedrag in rande na 'n bank in Amerika 

te stuur, sal die Suid-Afrikaanse bank die vostro-rekening krediteer terwyl die 

ontvangerbank die nostro-rekening sal debiteer. lndien die opdrag aan die 

Suid-Afrikaanse bank was om 'n bedrag in Amerikaanse dollar te betaal sal 

die Suid-Afrikaanse bank die nostro-rekening krediteer terwyl die 

ontvangerbank die vostro-rekening sal debiteer. 21 

lndien die banke nie 'n korrespondentbankverhouding het nie, sal vereffening 

noodwendig 'n derde bank, naamlik 'n tussengangerbank, insluit. Dit sal 

waarskynlik 'n bank wees waar beide die oordraggewende en die 

ontvangerbank rekenings het. 22 Dit is ook moontlik dat die banke van meer 

as een tussengangerbank kan gebruik maak. lndien die banke natuurlik 

gebruik maak van 'n elektroniese bankoordragstelsel wat ook voorsiening 

maak vir vereffening, sal vereffening deur middel van die stelsel plaasvind. 23 

17 .2. 1 Die oordraggewer en die begunstigde 

Aangesien elektroniese fondsoordrag nie wettige betaalmiddel is nie, moet die 

partye ooreenkom alvorens hierdie betalingsmetode aangewend kan word. 24 

lndien die partye ooreengekom (uitdruklik of stilswyend) het dat betaling by 

19 Hierdie uiteensetting is na aanleiding van die uiteensetting en verduideliking van Geva 
International Funds Transfers 123 - 124. Vgl ook Ambrosia 312 vn8. Kyk ook 
Hadding 18 - 19. 

20 Die voorwaarde is natuurlik dat daar genoegsame fondse tot beskikking van die banke 
in die onderskeie rekenings is om betaling te bewerkstellig, of dat reelings getref is 
vir oortrokke fasiliteite. Kyk Hadding 20. 

21 Kyk ook Van Esch & Berkvens 63; Ambrosia 312 - 313; Hadding 20 - 21, 24. 

22 Kyk Goode Payment Obligations 97 ev; Geva International Funds Transfers 112, 124; 
Hadding 19, 22; Brindle & Cox Bank Payments 29 - 30; Paget 267. 

23 Kyk hfst 4 oor elektroniese bankoordragstelsels; Geva International Funds Transfers 
112; Paget 267. 

24 Kyk die bespreking van hierdie kwessie in hfst 2 en 3. 
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wyse van elektroniese fondsoordrag gemaak kan word, vind voldoening plaas 

wanneer die vereiste oordrag na die skuldeiser se rekening gemaak is en die 

skuldeiser 'n onvoorwaardelike vorderingsreg teen die bank verkry. 25 

Die begunstigde as skuldeiser is natuurlik verplig om, indien daar so 'n 

ooreenkoms oor die betalingswyse is, 'n rekening by 'n finansiele instelling 

aan die oordraggewer as skuldenaar vir beta ling beskikbaar te stel. 26 lndien 

hy nie hierdie verpligting nakom nie, staan hy die gevaar om in mora 
creditoris27 te verkeer. lndien daar geen ooreenkoms oor die betalingsmetode 

bestaan nie, sal die skuldenaar verplig wees om in wettige betaalmiddel te 

betaal of op 'n ander wyse van betaling ooreen te kom as die skuldeiser geen 

rekening het waarop 'n kredietoordrag gemaak kan word nie. lndien die 

oordraggewer 'n "voorlopige" kredietoordrag maak na 'n bank waarby die 

skuldeiser geen rekening het nie, is die skuld steeds nie gedelg nie. 28 Die 

skuld is eers gedelg wanneer die skuldeiser 'n rekening open en die geld word 

in daardie rekening gekrediteer. Dit spreek natuurlik vanself dat die skuldeiser 

ook die reg het om die skuldenaar op 'n bestemde rekening aan te wys, en 

dat die skuldenaar verplig sal wees om die oordrag na daardie rekening te 

maak. 29 

Betaling by wyse van kredietoordrag word in die Duitse reg deur paragrawe 

269 en 270 van die BGB beheers. 30 lngevolge paragraaf 270 van die BGB 

moet alle geldskulde in gevalle van twyfel as "Schickschulden" beskou 

word. 31 Paragraaf 270 verplig die skuldenaar om die geld op sy eie koste en 

25 Kyk Gernhuber 206 - 207; Kumpel 202. Kyk oor die tydstip van betaling infra 17.3 

26 Gernhuber 205. 

27 "Annahmeverzug" ingevolge par 295 van die BGB. Kyk oor mora creditoris in die 
Suid-Afrikaanse reg Van der Merwe et al Kontraktereg 269 ev; De Wet & Van Wyk 
Kontraktereg en Handelsreg 180 ev. Mora creditoris vind plaas waar die skuldeiser 
versuim om sy samewerking te verleen (in hierdie geval versuim die skuldeiser om 'n 
rekening te open) om die skuldenaar in staat te stel om te presteer. 

28 Canaris Bankvertragsrecht par 464. 

29 Gernhuber 205 - 206. 

30 Huber The International Credit Transfer 32; Gernhuber 41 ev. 

31 Gernhuber 41 . Omdat die skuldenaar belas word met die koste en die risiko van 
oordrag word daarna verwys as 'n "qualifizierte Schickschuld". Kyk Gernhuber 43. 
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risiko na die woonplek van die skuldeiser te versend. 32 lndien die skuldenaar 

dus die vereiste prestasiehandeling nagekom het, maar die geld het nie die 

skuldeiser bereik vir een of ander rede nie, is die geldskuld nie gedelg nie. 33 

Al word elektroniese fondsoordrag nie op hierdie wyse in ons reg beskryf nie, 

is die gevolge van 'n ooreenkoms om by wyse van elektroniese fondsoordrag 

te betaal, dieselfde. lndien die partye ooreengekom het om op hierdie wyse 

te betaal, moet die skuldenaar op eie koste en risiko die oordrag na die 

skuldeiser se rekening maak. lndien die oordrag om die een of ander rede nie 

effektief is nie, is die skuld nie gedelg nie, en is die skuldenaar steeds teenoor 

die skuldeiser aanspreeklik. 

Van groter praktiese relevansie in die Duitse reg is die vraag of die skuldenaar 

steeds betyds presteer het waar die skuldenaar met sy prestasiehandeling 

binne die ooreengekome tydperk begin het, maar vervulling na die 

vervaldatum intree. 34 Die vraag is dus op welke tydstip die risiko van 

oponthoud (die Verzogerungsgefahr) in die geval van 'n kredietoordrag na die 

skuldeiser oorgaan. Volgens Gernhuber is die beslissende tydstip wanneer die 

oordraggewende bank (die skuldenaar se bank) die opdrag aan die 

ontvangerbank (of die tussengangerbank) gestuur of versend het. 35 Die 

oordraggewende bank word nie gereken as 11 ErfGllungsgehilfe 11 nie, maar vorm 

wel deel van die skuldenaar se 11 Sp hare 11
• 
36 Die prestasiehandeling van die 

skuldenaar is eers afgesluit as die oordrag die skuldenaarsfeer verlaat (wat 

ook die tussengangerbank insluit). Canaris is egter van mening dat die 

skuldenaar se prestasiehandeling eers afgesluit is as die fondse die 

"Holschulden" is daarenteen alle "Verbindlichkeiten aus Prasentationspapieren". Kyk 
par 797, 801 van die BGB, art 38 WG en 28 van die ScheckG. 

32 Die skuldenaar word dus met die sogenaamde "Transportgefahr" belas. Par 270( 1) 
lui soos volg: "Geld hat der Schuldner im Zweifel auf seine Gefahr und seine Kosten 
dem Glaubiger an dessen Wohnsitz zu Qbermitteln." Die plek van die 
prestasiehandeling is onderworpe aan die algemene reels van par 269. Kyk Gernhuber 
43 ev; Huber The International Credit Transfer 33. 

33 Gernhuber 45. 

34 Kyk Gernhuber 46 ev. 

35 Op 47. 

36 Op 48. Kyk ook Larenz Schuldrechts par 14 IV (c). 
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begunstigde se bank bereik het. Alie derde partye wat aangewend word om 

die oordrag te maak, werk binne die sfeer van die skuldenaar. Die skuldenaar 

is daarom verplig om 'n oordrag vroegtydig te maak sod at in die gewone loop 

van sake, die oordrag deur die begunstigde se bank op die verwagte 

betalingsdatum ontvang sal word. Selfs al neem die skuldenaar hierdie 

voorsorg, sal hy steeds die risiko dra van 'n oponthoud wat aan een van die 

banke toegeskryf kan word. 37 

Daar word aan die hand gedoen dat Canaris se standpunt meer aanvaarbaar 

is. lndien die skuldenaar en skuldeiser ooreengekom het om betaling by wyse 

van kredietoordrag te maak, is die skuldenaar verplig om die oordrag 

vroegtydig te gee sodat die verskuldigde bedrag teen die betalingsdatum deur 

die skuldeiser se bank ontvang sal word. Die risiko dat 'n oponthoud van die 

oordrag deur een van die banke veroorsaak sal word, moet deur die 

skuldenaar gedra word totdat die geld in die begunstigde se bank oorbetaal 

is. 

17 .2.2 Die oordraggewer en die oordraggewende bank 

Die betaalopdrag in die geval van 'n kredietoordrag kan skriftelik gegee word, 

by wyse van instruksies wat op 'n magnetiese band geenkodeer word, by 

wyse van teleks, telefonies of by wyse van direkte rekenaarverbinding. lndien 

die bank so 'n opdrag aanvaar, ontstaan daar 'n lasgewingsverhouding tussen 

die bank en sy klient. 38 Volgens De Wet en Van Wyk39 is enige opdrag om 

37 Canaris Bankvertragsrecht par 480, 481. Contra Huber The International Credit 
Transfer 37 ev wat van mening is dat par 270(4) van die BGB nie so 'n vereiste stel 
nie. Gernhuber (op 43) wys egter daarop dat par 270 as 'n uitlegreel beskou moet 
word. Die risikoreeling in paragraaf 270 handel inderwaarheid om 'n aanvullende 
opsionele (nie voorskriftelike) wettelike reg. Die reeling van die risiko soos in par 270 
vervat, kan nie as 'n verduideliking of uiteensetting van die wilsverklaring van die 
partye beskou word nie. 

38 Vgl Stassen Die regsaard van die verhouding 77; Joubert Verteenwoordingsreg 170 
ev; Arora Electronic Banking 59; Mijnssen Geld 46. Crawford & Falconbridge ( 1018 
- 1019) se standpunt is dat die bank in die geval van kredietoordragte slegs in sy 
hoedanigheid as bankier vir sy klient handel. Hierdie siening is egter onbevredigend 
aangesien die regsgevolge verbonde aan so 'n verhouding nie op hierdie wyse 
doelmatig verklaar kan word nie. Ellinger & Lomnicka (443 ev) dui oortuigend aan dat 
kredietoordragte nie verhandelbare dokumente is nie, en ook nie neerkom op 
"assignment" nie. Vgl ook Arora Electronic Banking 49 ev en veral op 52 - 53: "An 
instruction given by the payer to his bank produces the result that there is no transfer 
or assignment of the payer's title to any part of the credit balance on his account. 



381 

dienste te verrig, aangeneem deur die persoon aan wie die opdrag gerig is, 

'n lasgewingsverhouding.40 Vergelyk byvoorbeeld die uitspraak van R 

Webster in Royal Products Ltd v Midland Bank Ltd and Bank of Valletta Ltd:41 

"[Credit transfers] are to be regarded simply as an authority and instruction, from a 
customer to its bank, to transfer an amount standing to the credit of that customer 
with that bank to the credit of its account with another bank, that other bank being 
impliedly authorised by the customer to accept that credit by virtue of the fact that 
the customer has a current account with it, no consent to the receipt of the credit 
being expected from or required of that other bank, by virtue of the same fact. It is, 
in other words, a banking operation, of a kind which is often carried out internally, 
that is to say, within the same bank or between two branches of the same bank and 
which, at least from the point of view of the customer, is no different in nature or 
quality when, as in the present case, it is carried out between different banks." 

Alhoewel die regter in hierdie saak bedoel het dat die oordraggewende bank 

as verteenwoordiger ("agent") van sy klient optree,42 word die essensie van 

'n kredietoordrag nogtans raak beskryf. Vir doeleindes van ons reg moet daar 

egter tussen lasgewing en verteenwoordiging onderskei word. Die begrip 

verteenwoordiging ("agency") word dikwels gebruik om 'n ooreenkoms te 

beskryf ingevolge waarvan een persoon 'n diens vir 'n ander verrig wat in 

verband staan met die verrigting van 'n regshandeling deur die prinsipaal. 

Soos Kahn egter tereg aandui, is so 'n kontrak "merely a species of the genus 

mandate, and it is thus governed by the common-law rules relating to the 

Similarly, no trust of the amount to be transferred arises when an instruction to make 
an EFT payment is given. On payment being made, the indebtedness of the paying 
bank to the payer is decreased (or his overdraft increased) and the indebtedness of 
the receiving bank to its customer is correspondingly increased (or his overdraft 
reduced)." Dieselfde skrywer het in 'n ander artikel (Arora Recent Developments 418) 
erken dat die kredietoordrag, net soos in die geval van 'n tjek, neerkom op 'n mandaat 
wat die klient aan sy bank gee. Kyk ook Crawford The Current Law 124 - 127; 
Ellinger The Giro System 196 - 199; Van Empel Betaling 6; Cranston Law of 
International Funds Transfers 224; Brindle & Cox Bank Payments 7 4 ev. Die bank is 
natuurlik net verplig om sy klient se mandaat te aanvaar indien daar voldoende fondse 
in die klient se rekening is, of indien die klient reelings met die bank vir oortrokke 
fasiliteite getref het. 

39 Kontraktereg en Handelsreg 386. 

40 Kyk hfst 2 supra. 

41 [1981] 2 Lloyd's Rep 194 198. Kyk oak Paget 291. 

42 Kyk oak Paget 292; Ellinger & Lomnicka 447; Brindle & Cox Bank Payments 70. 
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contract of mandate in general. "43 Die verlening van volmag is nie 'n 

noodsaaklike element van lasgewing nie.44 Soos reeds verduidelik, gee die 

klient in die geval van 'n kredietoordrag aan die bank opdrag om 'n sekere 

diens te verrig, en indien hierdie opdrag deur die bank aanvaar word, 

ontstaan daar 'n lasgewingsverhouding tussen die klient en die bank. Die 

klient verleen nie aan die bank vol mag om namens horn 'n regshandeling aan 

te gaan nie, en die bank tree daarom nie as verteenwoordiger van die klient 

op nie. 

Aangesien die verhouding tussen die betaler/oordraggewer en die 

oordraggewende bank as een van lasgewing getipeer kan word, is die 

gemeenregtelike naturalia van lasgewing op hut verhouding van toepassing, 

tensy dit natuurlik deur ooreenkoms uitgesluit is. Lasgewing skep vir die 

lashebber en die lasgewer regte en verpligtinge. 45 lngevolge hierdie 

lasgewingsverhouding is die bankier, as lashebber, verplig om die opdrag of 

mandaat van sy klient noukeurig en na die beste van sy vermoe na te kom. 46 

Die lashebber is ook verplig om in die uitvoering van sy opdrag die 

sorgsaamheid van 'n redelike man aan die dag te le en die hoogste goeie trou 

teenoor sy lasgewer te openbaar. 47 Die bank se plig in die geval van 'n 

kredietoordrag is dus om die bedrag soos gespesifiseer in die betalingsopdrag 

oor te dra en om hierdie opdrag op 'n tydige en noukeurige wyse te doen. 48 

43 Contract and Mercantile Law Vol I 848. Kyk oak 2.4 supra. 

44 De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 111. 

45 Kyk 2.4 supra. 

46 Vgl oak Arora Electronic Banking 59, 169; Geva International Funds Transfers 115; 
Ellinger The Giro System 199; Paget 292. Volgens Cranston Law of International 
Funds Transfers (op 225) kom die oordraggewende bank sy opdrag na as hy redelike 
sorg en vaardigheid aan die dag le. 

4 7 Vgl weer die uitspraak van R Webster in Royal Products ltd v Midland Bank Ltd and 
Bank of Valletta ltd [ 1981] 2 Lloyd's Rep 194 198 waar hy bes I is dat die 
oordraggewende bank (Midland Bank Ltd) 'n sorgvuldigheidsplig teenoor sy klient (die 
betaler) gehad het: " ... it follows that in carrying out its part of the transaction Midland 
owed Royal Products a duty to use reasonable care." Kyk ook Barclays Bank pie v 
Quincecare Ltd [1992] 4 All ER 363 375 - 376; Ogilvie Canadian Banking Law 766; 
Reed Electronic Finance Law 15. Volgens Paget (op 292), Ellinger & Lomnicka 447 
en Brindle & Cox Bank Payments 80 - 81 moet die bank "reasonable care and skill" 
aan die dag le. 

48 Vgl oak Ellinger & Lomnicka 448; Ellinger The Giro System 200. 
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lndien die bank byvoorbeeld die betalingsopdrag na die verkeerde bank 

versend, of vir die verkeerde bedrag, mag die bank nie sy klient se rekening 

debiteer nie. 49 lndien die opdrag van die klient inderdaad op die wyse soos 

beskryf uitgevoer is, het die bank die bevoegdheid om die klient se rekening 

met die bedrag van die oordrag te debiteer. Daarenteen, indien die bank 

nalatig of onbevoeg opgetree het in die uitvoering van sy opdrag, is hy vir 

skadevergoeding teenoor die lasgewer aanspreeklik. 

Die metode wat deur die oordraggewende bank aangewend word om die 

opdrag uit te voer, is normaalweg nie vir die klient relevant nie, solank dit 

maar met die nodige sorg en vaardigheid gedoen is. 50 In die Royal 

Products-saak51 het die eiser nie aangedui hoe die kredietoordrag gemaak 

moes word nie. Die oordraggewende bank het gebruik gemaak van 'n 

tussengangerbank om die betalingsopdrag uit te voer. R Webster beslis ten 

aansien daarvan dat 11 
••• Royal Products did not mind how the transfer was 

effected, provided it was effected, or at least initiated, forthwith, ... 11
• 
52 

Dit staan die klient natuurlik vry om aan te dui hoe 'n bepaalde 

betalingsopdrag uitgevoer moet word, en die bank sal in so 'n geval verplig 

wees om daaraan gevolg te gee. 53 lndien die opdrag skriftelik gegee word, sal 

die klient normaalweg 'n vorm by die bank invul waarop die kontraktuele 

verpligtinge van die partye uiteengesit sal wees. lndien die klient egter op 'n 

gereelde basis van die bank se dienste gebruik maak om kredietoordragte te 

maak, sal die oorspronklike ooreenkoms om die di ens te verskaf, die 

kontraktuele verpligtinge van die partye uiteensit. lndien die klient egter 'n 

vorm van oordrag versoek wat die gebruik van 'n bestaande 

fondsoordragstelsel soos byvoorbeeld CHIPS, CHAPS of FEDWIRE sal 

beteken, sal die pligte van die partye natuurlik deur die reels van die stelsels 

beheers word. 54 Die bank is verder as lashebber verplig om 'n redelik 

49 Paget 292. Kyk ook Midland Bank Ltd v Seymour [1955] 2 Lloyds' Rep 14 7 op 168. 

50 Tyree Banking Law 236. 

51 [1981] 2 Lloyd's Rep 194. 

52 Op 197. 

53 Vgl Tyree Banking Law 237; Paget 293. 

54 Crawford & Falconbridge 1019; Ogilvie Canadian Banking Law 767 .. 
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effektiewe sekuriteitstelsel in werking te stel en te onderhou en moet redelike 

sorg aan die dag le om toe te sien dat sy stelsel behoorlik funksioneer. 55 

Soos reeds aangedui, word daar ook van die bank vereis om 'n tydige 

oordrag te maak. 56 lndien die klient 'n spesifieke tyd vir die oordrag 

gespesifiseer het, sal die bank prima facie nie sy pligte nakom indien die 

oordrag nie betyds gedoen is nie. lndien geen tyd gespesifiseer is nie, sal die 

oordrag binne redelike tyd gemaak moet word. In so 'n geval sal die metode 

wat aangewend word om die oordrag te maak, wel 'n rol speel. 57 

Die betaler of klient as lasgewer is op sy beurt ook verplig om duidelike en 

ondubbelsinnige opdragte te gee. 58 Die lasgewer is ook verplig om die bank 

as lashebber te vergoed vir sy koste wat deur die uitvoering van die opdrag 

teweeggebring is. 59 Die lashebber is verder geregtig op skadeloosstelling vir 

verliese en verpligtinge wat hy ten gevolge van die uitvoering van die opdrag 

gely en aangegaan het. Laastens is die lashebber ook geregtig op vergoeding 

vir die diens was hy verrig het. 

17 .2.3 Die oordraggewende bank en die tussengangerbank 

lndien die klient die wyse of manier waarop die opdrag uitgevoer moet word, 

binne die diskresie van die oordraggewende bank laat, en die 

oordraggewende bank maak van 'n tussengangerbank gebruik, sal 'n 

wesenlike uitvoering van die opdrag van die klient ook inhou dat die keuse 

van 'n tussengangerbank na die beste vermoe van die oordraggewende bank 

en met die nodige sorg gedoen is. 60 Die oordraggewende bank het dus ook 

55 Kyk hfst 11 supra en vgl Paget 293; Reed Electronic Finance Law 20 - 21; Arora 
Electronic Banking 146; Brindle & Cox Bank Payments 84. 

56 Ogilvie Canadian Banking Law 766; Ellinger & Lomnicka 448; Cranston Law of 
International Funds Transfers 225; Paget 293; Brindle & Cox Bank Payments 82 - 83. 

57 Tyree Banking Law 237; Eliinger 369. 

58 Brindle & Cox Bank Payments 81 - 82. 

59 De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 387 - 388. 

60 Tyree Banking Law 237; Ellinger & Lomnicka 449; Geva International Funds Transfers 
116; Cranston Principles 44. 
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'n plig om 'n betroubare tussengangerbank aan te wys. 61 

Die oordraggewende bank sal gewoonlik in sy kontrak met die oordraggewer 

bepaal dat die bank nie aanspreeklikheid vir die nalatigheid van die 

tussengangerbank aanvaar nie. 62 Sommige skrywers beskou egter die 

tussengangerbank as verteenwoordiger van die oordraggewende bank. Die 

oordraggewende bank sal dus as prinsipaal vir die handelinge van die 

tussengangerbank aanspreeklik wees. Die oordraggewer sal derhalwe die 

oordraggewende bank aanspreeklik kan hou vir die nalatigheid van die 

tussengangerbank. 63 

Hierdie siening is egter nie aanvaarbaar nie, en soos uit die bespreking 

hieronder sal blyk, is daar ook nie steun vir s6 'n stand punt nie. Die 

tussengangerbank tree ook nie as substituut vir die oordraggewende bank op 

nie. Die lasgewer (die oordraggewer) het naamlik geen mandaat aan die 

oordraggewende bank verleen om 'n substituut aan te stel nie. Soos uit die 

bespreking hieronder sal blyk, is daar geen kontraktuele verhouding tussen 

die oordraggewer en die tussengangerbank wat so 'n gevolgtrekking sou 

regverdig nie. 64 

61 Ogilvie Canadian Banking Law 766; Ellinger The Giro System 200; Cranston Law of 
International Funds Transfers 225; Paget 293. 

62 Kyk Baker & Brandel par 29.03(2)(a) vn 34; Geva International Funds Transfers 116; 
Ellinger & Lomnicka 451; Ellinger The Giro System 200 - 201; Paget 293; Brindle & 
Cox Bank Payments 72, 85 ev; Cranston Principles 45. 

63 Kyk Geva International Funds Transfers 116; Arora Electronic Banking 169; Tyree 
Banking Law 237; Ellinger The Giro System 200; Paget 293, 296; Ellinger & 
Lomnicka 449; Brindle & Cox Bank Payments 84 - 85. Vgl ook die uitspraak van R 
Webster in Royal Products Ltd v Midland Bank ltd and Bank of Valletta ltd [ 1981] 2 
Lloyd's LR 194 198. Kyk ook Huber The International Credit Transfer wat van mening 
is dat die tussengangerbank wel as "Erfullungsgehilfe" (lashebbber) soos bedoel in par 
278 van die BGB optree. Par 278 lui soos volg: 

"Der Schuldner hat ein Verschulden seines gesetzlichen Vertreters und der 
Personen, deren er sich zur ErfOllung seiner Verbindlichkeit bedient, in 
gleichem Umfange zu vertreten wie eigenes Verschulden ... " 

Kyk Gernhuber 438 ev oar par 278 van die BGB. Huber se standpunt verteenwoordig 
egter nie die heersende standpunt in die Duitse reg nie. Kyk Canaris Bankvertragsrecht 
par 387 - 390; Schneider The Uniform Rules 469. 

64 Kyk Canaris Bankvertragsrecht par 393; Huber The International Credit Transfer 58; 
KOmpel 233. Vgl Gernhuber 431 wat 'n substituut soos volg beskryf: "Als Substitut 
begreifen wir eine Person, die vom Schuldner unter eigener Entlastung dem Glaubiger 
zur eigenverantwortlichen Erledigung eines Schuldverhaltnisses im ganzen oder in 
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Wanneer die oordraggewende bank 'n tussengangerbank aanwys, ontstaan 

daar 'n lasgewingskontrak tussen die oordraggewende bank en die 

tussengangerbank. Die tussengangerbank kan dus as sub-lashebber beskou 

word. 65 Daar is dus twee lasgewingskontrakte. lngevolge die eerste (tussen 

die oordraggewer en die oordraggewende bank) is die oorspronklike lashebber 

(die oordraggewende bank) aanspreeklik vir die handelinge van die 

sub-lashebber (die tussengangerbank) indien daar enige kontrakbreuk 

plaasvind. 66 Die sub-lashebber (die tussengangerbank) is aanspreeklik teenoor 

die lashebber (die oordraggewende bank) en is ook teenoor horn rekenpligtig. 

17. 2.4 Die oordraggewer en die tussengangerbank 

Daar is skrywers wat erken dat daar geen verbintenis tussen die 

oordraggewer en die tussengangerbank bestaan nie. 67 Die vraag na die 

regsverhouding tussen die oordraggewer en die tussengangerbank is 

belangrik in gevalle waar die oordraggewer skade ly as gevolg van die 

nalatigheid van die tussengangerbank. Volgens hierdie beskouing sal die 

oordraggewende bank in sulke gevalle aanspreeklik wees vir die skade gely, 

tensy daar 'n uitsluitingsklousule was wat die risiko van skade op die klient 

geplaas het. (Kontrakte in die verband bepaal gewoonlik dat 'n 

tussengangerbank op die oordraggewer se risiko en vir sy rekening aangewys 

word. 68
) 

abgegrenzten Teilbereichen so verpflichtet wurde, wie der Schuldner verpflichtet 
war." 

65 Kyk 2.4.1 supra. 

66 D 3.5.27(28); 17.1.8.3; 44.3.15.2; VoetCommentarius 17.1.5, 17.1.8; Gertenbach 
and Bellew v Mosenthal ( 1876) 6 Buch 88; Turkstra v Kaplan 1953 (2) SA 300 (T). 

67 Tyree Banking Law 237; Ellinger & Lomnicka 451; Cranston Law of International 
Funds Transfers 227. Paget (op 296) argumenteer dat daar geen "privity of contract" 
is nie, al tree die tussengangerbank as die oordraggewer se sub-agent op. Die 
oordraggewende bank as prinsipaal het naamlik nie die bevoegdheid om sodanige 
"privity of contract" tussen die betrokke partye tot stand te laat kom nie. Kyk ook die 
beslissing in Royal Products Ltd v Midland Bank ltd and Bank of Valletta Ltd [ 1981] 
2 Lloyd's Rep 194 198 waar die hof bevestig het dat daar geen "privity of contract" 
tussen die betaler en die korrespondentbank in die geval van 'n telegrafiese oordrag 
bestaan nie. Kyk ook Brindle & Cox Bank Payments 94 - 95; Cranston Principles 45. 

68 Ellinger & Lomnicka 451. Kyk ook Geva International Funds Transfers 116; Paget 296 
- 297. 
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In die Duitse reg word ook erken dat die tussengangerbank nie as 

verteenwoordiger van die oordraggewende bank optree nie, en dat daar ook 

geen kontraktuele verbintenis tussen die oordraggewer en die tussenganger 

bestaan nie. Die tussengangerbank kan egter wel direk deur die oordraggewer 

aanspreeklik gehou word. Daar word naamlik geargumenteer dat die kontrak 

tussen die oordraggewende bank en die tussengangerbank ingevolge 

paragraaf 328 van die BGB 'n kontrak ten behoewe van 'n derde party is. 69 

Die derde party is natuurlik die oordraggewer, wat op grond van die kontrak 

direk 'n eis vir skadevergoeding teen die tussengangerbank kan instel. 70 

So 'n konstruksie kan nie vir die Suid-Afrikaanse reg aanvaar word nie, omdat 

'n kontrak ten behoewe van 'n derde beslis nie deur die betrokke partye 

beoog word nie. 'n Kontrak of beding ten behoewe van 'n derde (stipulatio 

alteri), is 'n kontrak of beding ingevolge waarvan een party (die promittens) 

met 'n ander party (die stipulans) ooreenkom om iets tot voordeel van 'n 

69 Kyk KOmpel 235 - 239; Huber The International Credit Transfer 60; Schneider The 
Uniform Rules 469; Canaris Bankvertragsrecht par 395. Par 328(1) van die BGB lui 
SOOS volg: 

"Durch Vertrag kann eine Leistung an einen Dritten mit Wirkung bedungen 
werden, dass der Dritte unmittelbar das Recht erwirbt, die Leistung zu 
fordern." 

70 Kyk Canaris Bankvertragsrecht par 395; Huber The International Credit Transfer 60. 
Daar is ook die konstruksie van die sogenaamde "Schadensliquidation im 
Drittinteresse", ingevolge waarvan geargumenteer word dat die oordraggewende 
bank, alhoewel die betalingsopdrag in eie naam gegee word, in belang van die 
oordraggewer optree. lndien daar dus skade vir die oordaggewer ontstaan as gevolg 
van die optrede van die tussengangerbank is die oordraggewende bank daarom 
geregtig om "derde party-skadevergoeding" van die tussengangerbank te eis. Let 
daarop dat daar geen eisoorsaak tussen die oordraggewer en die tussengangerbank 
is nie, maar dat die oordraggewer wel skade ly as gevolg van die tussengangerbank 
se optrede. Aan die ander kant bestaan daar wel 'n eisoorsaak tussen die 
oodraggewende bank en die tussengangerbank, maar die oordraggewende bank ly 
geen skade nie. Die oordraggewende bank is egter op grand van die leerstuk geregtig 
om 'n eis teen die tussengangerbank te bring vir "derde party-skadevergoeding". Die 
oordraggewer is op sy beurt geregtig op sessie van die eis van die oordraggewende 
bank ten einde die tussengangerbank aanspreeklik te hou. Kyk Huber The International 
Credit Transfer 59; KOmpel 234 - 235; Stockmann liability 246 ev; Schneider The 
Uniform Rules 469. Hierdie konstruksie geniet egter nie soveel aanhang as die 
sogenaamde "Vertrag mit Schutzwirkung tor Dritte" nie, juis omdat die oordraggewer 
in laasgenoemde geval direk 'n eis teen die tussengangerbank kan instel en nie hoef 
staat te maak op sessie van die oordraggewende bank nie. Kyk KOmpel 235; Canaris 
Bankvertragsrecht par 396; Huber The International Credit Transfer 61 - 63. 
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derde te presteer. 71 In die geval van 'n kredietoordrag gee die 

oordraggewende bank 'n betalingsopdrag aan die tussengangerbank. Die 

tussengangerbank is verplig om hierdie opdrag aan die ontvangerbank te 

versend. Daar kan nie uit hierdie gebeure afgelei word dat die partye beoog 

dat die tussengangerbank tot voordeel van die oordraggewer presteer nie, op 

grond waarvan die oordraggewer uiteindelik 'n reg kry om direk van die 

tussengangerbank te eis as hy skade gely het nie. 72 

In Evra Corp v Swiss Bank Corp73 was skeepshuur op die 27ste April 

betaalbaar. Die huurder (eiser) het op die 25ste April sy bank (Continental) in 

Chicago opdrag gegee om die nodige oordrag na die eienaar se rekening by 

'n bank in Switserland te maak. Aangesien Continental nie 'n kantoor in 

Switserland gehad het nie, en ook nie 'n korrespondentverhouding met die 

eienaars se bank nie, het Continental sy tussengangerbank, Swiss Bank 

Corporation, aangewys om die oordrag te maak. 'n Teleks is die volgende dag 

aan die tussengangerbank gestuur, en alhoewel die boodskap ontvang is, is 

die oordrag nie gemaak nie. Dit het later geblyk dat die teleksmasjien wel 

boodskappe ontvang het, maar omdat daar nie papier in die masjien was nie, 

was die bank nie bewus van die opdrag nie. Die huur is as gevolg van die feit 

dat betaling nie betyds ontvang is nie, gekanselleer en die eiser het derhalwe 

'n skadevergoedingsaksie teen die tussengangerbank vir gevolgskade wat 

gely is, ingestel. Op appel is die eis teen die tussengangerbank van die hand 

gewys. Die hof het in ag geneem dat die eiser bydraend nalatig was 74 en het 

71 De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 103 ev; Van der Merwe et al 
Kontraktereg 1 88 ev. 

72 Hierdie konstruksie sal nog moeiliker toegepas kan word as daar meer as een 
tussengangerbank by die oordrag betrokke is. Kyk ook Canaris Bankvertragsrecht par 
395. 

73 522 F Supp 820 (1981 ); 673 F 2d 951 (1982). 

74 Volgens die hof (673 F 2d 951 1982 op 957) moes die eiser genoegsame aanvoortyd 
toegelaat het vir die fondsoordrag en het die eiser, toe kennis van kansellasie ontvang 
is, op die laaste dag waarop betaling gemaak kan word, onbedag opgetree deur na te 
la at " ... to pull all the stops to get payment to the Banque de Paris on that day, and 
instead to dither while Continental and Swiss Bank wasted five days looking for the 
lost telex message." Die eiser moes geweet het dat " ... messages sometimes get lost 
or delayed in transit among three banks, two of them located 5000 miles apart, even 
when all the banks are using reasonable care; and that therefore it [die eiser] should 
take its own precautions against the consequences - best known to itself - of a 
mishap that might not be due to anyone's negligence." Kyk Budnitz The Finicky 
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ook bevind dat die gevolgskade nie voorsienbaar was nie. 75 Dit is egter van 

belang dat die hof a quo bevind het dat die tussengangerbank wel 'n 

sorgsaamheidsplig teenoor die eiser as oordraggewer gehad het, 76 en dat die 

appelhof nie hierdie bevinding verwerp het nie. 77 Die hof het verder bevind 

dat die oordraggewende bank nie aanspreeklik was vir die nalatigheid van die 

tussengangerbank nie en dat die oordraggewende bank ook nie self nalatig 

was in sy eie optrede of keuse van 'n tussengangerbank nie. 78 Die hof a quo 

het ten aansien van die tussengangerbank se sorgsaamheidpslig teenoor die 

oordraggewer soos volg argumenteer: 79 

"The court finds that Swiss Bank, as a correspondent bank in the subject transaction, 
was an agent of the plaintiff and owed plaintiff the same duty of care as did 
Continental with whom plaintiff had an express contractual relationship." 

Dit blyk duidelik uit hierdie uitspraak dat die hof nie die tussengangerbank as 

verteenwoordiger van die oordraggewende bank beskou het nie, maar as 

Computer 287 ev; Jetton 369 ev; vir kritiek teen hierdie beslissing. 

75 Die gevolgskade was volgens die hof nie voorsienbaar nie omdat die bank nie in 
kennis gestel was of bewus was van die spesiale omstandighede rakende die betaling 
nie: "Electronic funds transfers are not so unusual as to automatically place a bank 
on notice of extraordinary consequences if such a transfer goes awry. Swiss Bank did 
not have enough information to infer that if it lost a $27,000 payment order it would 
face a liability in excess of $2 million." (673 F 2d 951 1982 op 956). Kyk Atlas Bank 
Liability 325 ev en Teal A Limitation 103 ev. 

76 522 F Supp 820 ( 1981) 829. Vgl ook Ellinger & Lomnicka 451 - 452. 

77 Vgl Ellinger The Giro System 202 - 203; Geva The Evolving Law 191. 

78 673 F 2d 951 ( 1982) op 960: "Continental did not break any contract with 
Hyman-Michaels [die eiser]. All it undertook to do on April 25 was to transmit a telex 
message to Swiss bank, and it did so. All it undertook to do on April 27 ... was to 
advise its correspondent - that is, Swiss Bank - to · persist in attempting to make ... 
payment,' and it did so advise its correspondent. Nor was Continental negligent on 
either occasion. Its telex operator had used the machine in Swiss Bank's foreign 
department before, for the same purpose and without incident; he had no reason to 
expect a mishap. And Continental used due care in assisting Swiss Bank in the 
latter's vain hunt for the missing telex." Kyk ook Crawford & Falconbridge 1020; 
Baker & Brandel par 29.03(2)(d). 

79 522 F Supp 820 ( 1981) 828. 
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"agent" van die oordraggewer. 80 

Alhoewel saamgestem word dat die tussengangerbank nie die 

verteenwoordiger van die oordraggewende bank is nie, kan nie saamgestem 

word met die standpunt dat die tussengangerbank "agent" van die 

oordraggewer is nie. lndien geargumenteer kan word dat wanneer die 

oordraggewende bank 'n tussengangerbank gebruik om die opdrag uit te 

voer, die oordraggewende bank dan as verteenwoordiger van die 

betaler/oordraggewer optree, aangesien hy daarmee namens die 

oordraggewer 'n reghandeling aangaan, kan verder geargumenteer word dat 

daar op hierdie wyse 'n regsband tussen die oordraggewer en die 

tussengangerbank tot stand kan kom. 81 Dit blyk egter duidelik uit die 

bespreking van die verhouding tussen die oordraggewer en die 

oordraggewende bank dat daar 'n lasgewingsverhouding tussen hulle tot 

stand kom ingevolge waarvan die oordraggewende bank verplig is om 'n 

betalingsopdrag oar te dra. Wanneer die oordraggewende bank die 

betalingsopdrag eers na 'n tussengangerbank versend, kom daar oak tussen 

hulle 'n lasgewingsverhouding tot stand. Die tussengangerbank kan beskou 

word as 'n sub-lashebber en is slegs teenoor die oordraggewende bank 

aanspreeklik. 82 

Daar kan aanvaar word dat die oordragggewer in die geval van 'n 

internasionale kredietoordrag, normaalweg bewus is dat daar 'n 

handelsgebruik bestaan om in bepaalde omstandighede van 'n 

tussengangerbank gebruik te maak. 83 lndien die oordraggewer weet dat die 

uitvoering van sy opdrag 'n tussengangerbank vereis, kan aangeneem word 

dat die oordraggewer stilswyend toegestem het dat die oordraggewende bank 

80 Crawford & Falcon bridge (op 1020 - 1021) huldig 'n soortgelyke standpunt: 
"Rather, it appears to us that the correct analysis is that each bank in the 
chain is independently under a duty to the payer to act reasonably and in 
accordance with the usual procedure, to pass the credit along within a 
reasonable time, considering the size of the sum involved." 

81 Kyk oor die aard van verteenwoordiging Joubert Verteenwoordigingsreg 1 ev; Scott 
Law of Cession 154 ev; De Wet en Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 96 ev. 

82 In die Nederlandse reg daarenteen, is die sub-lashebber naas die oorspronklike 
lashebber teenoor die lasgewer vir die korrekte uitvoering van die opdrag aanspreeklik. 
Kyk art 7:404 van die NBW en 2.4. 1 supra. 

83 Kyk 17 .2 supra. 



391 

van 'n tussengangerbank gebruik maak. 84 Daar kan egter nie hieruit afgelei 

word dat die tussengangerbank horn as lashebber teenoor die oordraggewer 

verbind, of dat die oordraggewer se toestemming beteken dat hy bedoel om 

lasgewer van die tussengangerbank te word nie. Soos reeds verduidelik, is 

daar twee lasgewingskontrakte. 85 lngevolge die eerste is die oorspronklike 

lashebber (die oordraggewende bank) aanspreeklik vir die handelinge van die 

sub-lashebber (die tussengangerbank) indien daar enige kontrakbreuk 

plaasvind. 86 Die sub-lashebber (die tussengangerbank) is gevolglik 

aanspreeklik teenoor die lashebber (die oordraggewende bank) en nie teenoor 

die oordraggewer nie. 

17 .2.5 Die ontvangerbank en die begunstigde 

lndien die begunstigde 'n lopende rekening by die ontvangerbank het, is daar 

'n stilswyende lasgewingsverhouding tussen hulle met die opdrag om fondse 

wat in die rekening van die begunstigde inbetaal word, te ontvang. 87 In die 

Royal Products-saak het R Webster ook aangedui dat daar aanvaar kan word 

dat waar die begunstigde 'n lopende rekening by die ontvangerbank het, die 

begunstigde stilswyend toegestem het tot die kreditering van sy rekening met 

die fondse wat oorgedra is, en dat die toestemming van die ontvangerbank 

ook nie daarvoor vereis word nie. 88 Hierdie verhouding bring weer eens 

dieselfde regte en verpligtinge mee as tussen die oordraggewer en die 

oordraggewende bank. Die plig van die ontvangerbank om in hierdie verband 

met sorgsaamheid op te tree, onstaan egter eers wanneer hy kennis van 

oordrag vanaf die oordraggewende bank ontvang. 89 Meer spesifiek sal die 

ontvangerbank verplig wees om sy stelsel s6 te onderhou dat betaling in die 

84 Kyk Turkstra v Kaplan 1953 (2) SA 300 (T) 304; Karaolis v Su/amt/a Jack's Garage 
1975 (3) SA 873 (R) 875; Denys v Elvy 1965 (2) SA 410 (SRA) 411; Watson v 
Sachs 1994 (3) SA 655 (A) 661 - 662. 

85 Kyk 17.2.3 supra. 

86 Kyk 2.4.1 supra en vgl D 3.5.27(28); 17 .1.8.3; 44.3.15.2; Voet Commentarius 
17 .1.5, 17 .1.8; Gertenbach and Bellew v Mosenthal ( 1876) 6 Buch 88; Turkstra v 
Kaplan 1953 (2) SA 300 (T). 

87 Kyk Crawford & Falconbridge 1024. 

88 [1981] 2 Lloyd's Rep 194 198. 

89 Vgl Reed Electronic Finance Law 15. 
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eerste plek behoorlik ontvang kan word. lndien die bank as gevolg van sy 

nalatigheid veroorsaak het dat die oordrag vertraag word, of nie op die 

begunstigde rekening gekrediteer word nie, sal die bank teenoor die 

begunstigde aanspreeklik gehou kan word. 90 

lndien die ontvangerbank as verteenwoordiger van die begunstigde beskou 

word, sal dit beteken dat ontvangs van die betaling deur die ontvangerbank 

sonder meer ook beta ling aan die begunstigde is. 91 Hierdie gevolgtrekking 

word egter nie deur die beslissings in die verband ondersteun nie. Soos blyk 

uit die bespreking oor die tydstip van beta ling infra, en veral die beslissings 

in The Brimnes; Tenax Steamship Co Ltd v The Brimnes (Owners), 92 Royal 

Products Ltd v Midland Bank Ltd and Bank of Valletta Ltd,93 A/S Awilco of 

Oslo v Fulvia SpA di Navigazione of Cagliari (·The Chikuma '), 94 beteken die 

beskikbaarstelling van die fondse aan die ontvangerbank nie dat betaling aan 

die begunstigde geskied het nie. Die ontvangerbank ontvang dus nie die 

fondse as verteenwoordiger van die begunstigde nie.95 lndien die 

ontvangerbank as verteenwoordiger van die ontvanger (die skuldeiser) beskou 

sou word, sou die ontvangerbank met die nodige volmag beklee moes 

gewees het om prestasie namens die skuldeiser te ontvang. 96 Daar kan nie uit 

die feit dat die partye ooreengekom het die betalings by wyse van 

90 Paget 298; Brindle & Cox Bank Payments 97. 

91 Kyk Paget (op 297) wat so ver gaan as om die ontvangerbank te beskryf as die 
verteenwoordiger van die oordraggewende bank wanneer die geld ontvang word, 
maar as't ware van gedaante verander as die geld teen die begunstigde se rekening 
gekrediteer word om dan as die begunstigde se verteenwoordiger op te tree. Ellinger 
& Lomnicka (op 453) is dieselfde mening toegedaan, maar gee darem toe dat dit 
moeilik is om te bepaal wanneer hierdie gedaanteverwisseling gebeur. S6 'n 
konstruksie kan daarom juis nie aanvaarbaar wees nie. Kyk ook Tyree Banking Law 
238. 

92 [1975] 1 QB 929. 

93 [1981] 2 Lloyd's LR 194. 

94 [1981] 1 WLR 314. 

95 Kyk veral die uitstekende artikel van King (The Receiving Bank's Role 369 ev) waarin 
die hoedanigheid van die ontvangerbank in die geval van kredietoordragte goed 
ontleed is. Vgl ook Geva Payment 114 - 115; Brindle & Cox Bank Payments 13. 

96 Harrismith Board of Executors v Odendaa/ 1923 AD 530; Roberts v Bryer Bros 1931 
OPD 197; Earlie Homes Estates v Miller 1977 (4) SA 288 (K); Christie 453. 
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kredietoordrag gemaak kan word, sonder meer afgelei word dat die 

ontvangerbank nou beklee is met die nodige volmag om betaling namens die 

skuldeiser te ontvang nie. 

King beskryf die verhouding tussen die partye soos volg: 

11 
••• where parties agree that the liability for payment of one may be discharged by 

payment made into the bank account of another, the payee agrees not that the bank 
should receive the payment as agent but that the liability of the payer may be 
discharged by constituting the bank a debtor of the payee in respect of the sum 
payable. "97 

Crawford & Falconbridge is hiermee in ooreenstemming: 98 

"On proper analysis, the funds paid into the payee's account by the payer are simply 
added to the sum of the transferee's indebtedness to its customer and not held in any 
fiduciary or other special character. 11 

Dit is verder duidelik dat die klient natuurlik ook sy bank opdrag kan gee om 

'n bepaalde oordrag nie te aanvaar nie, of selfs om alle oordragte van 'n 

sekere persoon nie te aanvaar nie. 99 In die meeste moderne elektroniese 

fondsoordragstelsels het die ontvangerbank egter nie beheer oor die ontvangs 

van betalingsopdragte nie. Vergelyk byvoorbeeld die feite in Evra Corp v 

Swiss Bank Corp, 100 waarna vroeer verwys is. Die groot hoeveelheid 

betalingsopdragte wat deur banke ontvang word, maak dit operasioneel feitlik 

97 The Receiving Bank's Role 381. Kyk ook Geva Payment 108. 

98 Op 1023. Die skrywers ( 1022 - 1023) is net soos Ogilvie Canadian Banking Law 767 
ook van mening dat die verhouding nie een van verteenwoordiging is nie: "Where the 
payee and transferee bank are linked in a pre-existing banking realtionship, it seems 
clear that the bank receives funds simply as the payee's banker. There is no need for 
complicating references to any principles of the law of agency. 11 Waar daar geen 
bestaande bank-en-klientverhouding bestaan nie, met ander woorde wanneer die 
begunstigde nie 'n rekening by die ontvangerbank het nie, bestaan die moontlikheid 
altyd dat die ontvangerbank sal weier om die oordrag te aanvaar. Daar is geen rede 
waarom die bank nie kan weier nie, aangesien aanvaarding van die oordrag 
verpligtinge teenoor die begunstigde sal meebring. 

99 Crawford & Falconbridge 1025; Reed Electronic Finance Law 15. Vgl ook die 
beslissing in Mardorf Peach & Co ltd v Attica Sea Carriers Corporation of Liberia 
(·The Laconia') [ 1977] AC 850 (HL). 

100 673 F 2d 951 (7th Circ 1982). 



394 

onmoontlik om die ontvangs van krediete vir bepaalde rekenings uit te sluit. 101 

Volgens Crawford & Falconbridge sal die belange van al die partye die beste 

gedien word indien die ontvangerbank die bedrag mag terugstuur indien dit 

na die kredietinskrywing blyk dat die begunstigde nie die oorbetaling wil 

aanvaar nie. 102 Die ontvangerbank kan egter nie uit eie beweging die fondse 

terugstuur nie, en moet dit slegs in opdrag van die begunstigde doen: 103 

"Since the funds will normally be on deposit in the name of the payee, the transferee 
bank will require some instruction or standing authorization from the payee to return 
the funds to the payer. Functionally and operationally, this is a new transaction, 
although analytically it is only the unwinding of the original transfer after failure of its 
intended legal effect. n 

Bostaande beginsels word goed ge"lllustreer deur die uitspraak in HMV Fields 

Properties Ltd v Bracken Self Selection Fabrics Ltd. 104 In hierdie saak wou die 

verhuurder die huurkontrak weens kontrakbreuk deur die huurders kanselleer. 

Die huurders het geweier om die perseel te verlaat en het voortgegaan om die 

huur by wyse van kredietoordrag te betaal. Die verhuurder was nie bewus 

van die betalings wat in sy rekening gemaak is nie. Nadat hy daarvan bewus 

geword het, is opdrag aan die bank gegee om die betrokke bedrae by wyse 

van die giro-stelsel terug te stuur, maar die huurders het eenvoudig weer die 

betalings by wyse van kredietoordrag in die rekening van die verhuurder 

oorbetaal. Die verhuurder het sy bank opdrag gegee om enige oorbetalings 

te weier. Dit het egter geblyk dat die kredietoordragstelsel ("bank giro 

system") dit nie vir die bank moontlik gemaak het om enige oorbetalings te 

weier nie. Al wat gedoen kon word, was om sulke bedrae na ontvangs 

daarvan terug te stuur. Die huurders het geargumenteer dat die verhuurder 

nie die huurkontrak kon kanselleer nie omdat hy die betalings aanvaar het -

die verhuurder het met ander woorde afstand gedoen van die kansellasie van 

die kontrak vanwee die feit dat die betalings van die huur aanvaar is. Die hof 

het egter die argumente verwerp. Daar was naamlik geen "aanvaarding" van 

betaling nie, selfs al het die begunstigde 'n paar weke gewag voordat die geld 

101 Crawford & Falconbridge 1025. 

102 1025 - 1026. 

103 Crawford & Falconbridge 1026. Kyk ook Ogilvie Canadian Banking Law 767 - 768. 

104 1991 SL T 31. Kyk ook Gretton Bank Giro System 335 ev. 
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teruggestuur is. Die begunstigde was nie bewus van die bedrae wat in sy 
rekening inbetaal is nie. 105 

Daar is geen kontraktuele verbintenis tussen die begunstigde en die 

oordraggewende bank nie. Die pligte wat die oordraggewende bank het, is 

teenoor die oordraggewer, omdat hy in 'n lasgewingsverhouding teenoor horn 

staan. Daar is geen sodanige pligte teenoor die begunstigde nie. 106 

17.3 TYDSTIP VAN BETALING 

17 .3. 1 lnleiding 

Die tydstip van betaling mag in verskeie omstandighede van belang wees. Die 

oordraggewer kan byvoorbeeld vereis dat betaling op 'n spesifieke tydstip 

gemaak moet word, omdat 'n versuim in die verband aansienlike skade vir die 

oordraggewer mag meebring. 107 Dit mag ook belangrik wees om die oomblik 

van betaling te bepaal wanneer enige van die partye in die transaksie 

insolvent verklaar word. 108 Betaling kan verder slegs deur die oordraggewer 

afgelas word solank betaling nog nie plaasgevind het nie. 

Daar is geen ktinkklare oplossing vir hierdie vraagstuk nie, weens 'n 

verskeidenheid van redes. In die eerste plek kan die tydstip van betaling 

beheers word deur die reels van die stelsel wat gebruik word om die 

fondsoordrag uit te voer. 109 Die oomblik wanneer 'n betaling deur SWIFT 

105 In TSB Bank of Scotland pie v Welwyn Hatfield District Council and Council of the 
London Borough of Brent [1993] 2 Bank LR 267 daarenteen het die hof bevind dat 'n 
begunstigde geag word 'n beta ling te aanvaar het, waar hy die fondse wat oorgedra 
is as sy eie hanteer het. Die begunstigde was in die saak bewus van die ongematigde 
oordrag en het die geld vir drie weke gehou voordat dit sander rente teruggestuur is. 

106 Crawford & Falconbridge 1022. Vgl oak die beslissing in Houston Contracting Co v 
Chase Manhatten Bank, NA and Bank of Tejarat 539 F Supp 24 7 (SONY 1982) wat 
deur Crawford & Falconbridge 1022 aangehaal is. Daar is natuurlik oak geen 
kontraktuele verbintenis tussen die oordraggewer en die ontvangerbank nie. Kyk Tyree 
Banking Law 238; Paget 298. 

107 Tyree Banking Law 240. Kyk oak Van Esch & Berkvens 16 ev; Paget 300. 

108 Jack Report 106; lam Wing Wo Funds Transfer 16; Paget 300. 

109 Kyk Arora Electronic Banking 53; Ellinger The Giro System 205; lee Legal 
Implications 116. 
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finaal is, is byvoorbeeld nie dieselfde as wanneer daar gebruik gemaak word 

van 'n stelsel soos CHAPS of CHIPS nie. 110 Soos uit die bespreking van die 

beslissings oor die tydstip van betaling hieronder sal blyk, kan die tydstip of 

oomblik van betaling ook afhang van die aantal partye wat by die transaksie 

betrokke is, die betalingsproses, en die aard van die transaksie. 111 Teoreties 

geproke kan daar, wat die oomblik van betaling betref, ses tydstippe 

aangedui word: 

(i) wanneer die oordraggewer se opdrag deur die oordraggewende bank 

versend word; 

(ii) wanneer die opdrag deur die ontvangerbank ontvang word; 

(iii) wanneer die ontvangerbank sy eie interne verrekeningsprosedures 

begin om die begunstigde se rekening te krediteer; 

(iv) wanneer die begunstigde se rekening gekrediteer word; 

(v) wanneer die begunstigde in kennis gestel word dat sy rekening 

gekrediteer is; en 

(vi) wanneer die begunstigde instem, uitdruklik of stilswyend, om die 

krediet te aanvaar. 112 

Daar moet onderskei word tussen betaling deur die oordraggewer aan die 

ontvanger of begunstigde, en die oordrag van fondse tussen die finansiele 

instellings (dit wil se tussen die oordraggewende bank en die ontvangerbank). 

Betaling tussen die oordraggewer en die begunstigde sal voldoening van die 

onderliggende ooreenkoms of aflossing van die onderliggende skuld tot 

gevolg he. 113 Dit is duidelik dat betaling deur die oordraggewer aan die 

begunstigde sal afhang van die oordrag van fondse deur die oordraggewende 

bank aan die ontvangerbank. Die oordrag van fondse deur die 

oordraggewende bank aan die ontvangerbank sal normaalweg meebring dat 

betaling deur die oordraggewer aan die ontvanger ook plaasvind. Dit is egter 

ook waar dat die oordrag van fondse tussen die finansiele instellings nie 

110 Ellinger & Lomnicka 458; Brindle & Cox Bank Payments 98 - 99. 

111 Arora Electronic Banking 53; Ellinger & Lomnicka 458 - 459. 

112 Ogilvie Canadian Banking Law 768; Ellinger & Lomnicka 459. Kyk ook Baker & 
Brandel par 29.03(3); Vroegop The Time of Payment 80; Ellinger The Giro System 
206; Cranston Law of International Funds Transfers 227. 

113 Kyk Cranston Law of International Funds Transfers 228 ev. 
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noodwendig die tydstip van betaling tussen die partye is nie. 114 

Op 'n bepaalde tydstip sal die oordrag van fondse tussen die oordraggewende 

bank en die ontvanger bank finaal wees in die sin dat die oordrag nie meer 

gestaak of herroep kan word nie. 115 Sommige skrywers wil die tydstip van 

betaling hieraan knoop. 116 Betaling tussen die oordraggewer en die ontvanger 

sal soos reeds verduidelik, beslis nie vroeer wees as die oordrag van fondse 

tussen die finansiele instellings nie. lndien die oordraggewende bank nie die 

oordrag kan herroep nie, is dit dus prima facie ook die tydstip van betaling 

tussen die oordraggewer en die ontvanger. Hierdie maatstaf is egter nie as 'n 

finale antwoord aanvaarbaar nie, omdat dit byvoorbeeld kan gebeur dat die 

reels van die stelsel wat gebruik word vir die fondsoordrag, kan bepaal dat 

die opdrag nie herroep kan word nadat dit versend is nie. In so 'n geval kan 

daar nog nie gese word dat daar betaling tussen die oordraggewer en die 

ontvanger was in die sin dat daar aflossing of voldoening van die 

onderliggende verbintenis was nie, omdat die oomblik waarop die opdrag 

versend word en die beskikbaarheid van die fondse vir die begunstigde, nie 

sal saamval nie. Die oomblik van betaling tussen die oordraggewer en die 

begunstigde sal dus nie noodwendig ooreenstem met die oomblik waarop die 

oordraggewende bank horn onherroeplik tot 'n fondsoordrag verbind nie. 117 

Hierdie onderskeid kan ook soos volg verduidelik word. Daar moet naamlik 

onderskei word tussen voltooiing van die betalingstransaksie en die aflossing 

of voldoening van die onderliggende verbintenis. 118 Die voltooiing van die 

betalingstransaksie het te doen met die oordrag tussen die banke of finansiele 

114 Tyree Banking Law 240 - 241; Arora Electronic Banking 58. 

11 5 Hadding 28 dui aan dat 'n internasionale kredietoordrag in die Duitse reg nie herroep 
kan word indien die opdrag reeds deur die ontvangerbank ontvang is en die fondse 
aan laasgenoemde bank beskikbaar gestel is nie. Kyk ook Cranston Law of 
International Funds Transfers 228. 

116 Ellinger & Lomnicka 458. Kyk ook Vroegop (The Time of Payment 80) wat 
argumenteer dat die tydstip van betaling met ontvangs van die betalingsopdrag deur 
die ontvangerbank behoort te wees, aangesien die oordraggewer dan nie meer die 
oordrag kan herroep nie. 

117 Kyk Arora Electronic Banking 53. 

118 Reed Electronic Finance Law 27. Vgl ook Jack Report par 12. Kyk hfst 3 supra oor 
die begrip voldoening. 
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instellings en die oomblik waarop hierdie oordrag finaal is, sodat die 

betalingsopdrag nie meer herroep kan word nie. 119 Voldoening van die 

verbintenis het uiteindelik te doen met die beskikbaarheid van die fondse vir 

die begunstigde of ontvanger. 120 

Wanneer die beslissings betreffende die tydstip van betaling ontleed word, 

blyk dit ook dat hulle in die bree in twee groep verdeel kan word. In die 

eerste groep wil die oordraggewer betaling staak of herroep vir die een of 

ander rede. In die tweede groep word beweer dat betalings nie betyds 

gemaak is nie en dat die oordraggewer derhalwe skade gely het. 121 Die rede 

vir die onderskeid tussen die twee gevalle of groepe is naamlik dat die eerste 

groep te doen het met die oordrag van fondse en die gevolglike voltooiing van 

die betalingstransaksie tussen die finansiele instellings. Die tweede groep het 

te doen met die tydstip van betaling tussen die oordraggewer en die 

begunstigde. 122 

17 .3.2 Die voltooiing van die betalingstransaksie tussen die finansiele 

instellings 

Waarskynlik die vroegste tydstip waarop daar gese kan word dat die 

betalingstransaksie finaal of voltooi is, is wanneer die ontvangerbank 

kennisgewing van die betalingsopdrag ontvang. 123 Dit is die reel wat deur die 

Amerikaanse FedWire-stelsel gebruik word. Hierdie stelsel het egter sekere 

eienskappe wat die reel uitvoerbaar maak. Verrekening tussen die deelnemers 

aan die stelsel word gemaak deur die oordrag van fondse wat by die 

toepaslike rekenings by die 11 Federal Reserve 11 gehou word, en word ook deur 

daardie liggaam gewaarborg. Gevolglik is daar sekerheid wat die metode van 

verrekening en vereffening betref. FedWire-protokol vereis verder dat elke 

boodskap geverifieer word voordat dit deur die ontvangerbank ontvang 

119 Cranston Law of International Funds Transfers 231 ev. 

120 Kyk Jack Report 107; Cranston Law of International Funds Transfers 228 ev. Kyk 
hfst 3 supra oor voldoening. 

121 Tyree Banking Law 241. Vgl ook Ogilvie Canadian Banking Law 769; Ellinger 377. 

122 Ellinger The Giro System 216. 

123 Vgl Geva Payment 112. 
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word. 124 Dit is duidelik dat enige reeling ten aansien van die tydstip van die 

voltooiing van die betalingstransaksie dus ook sal afhang van die finansiele 

integriteit van die deelnemers en van die metode van vereffening wat 

voorgestel word. 125 In 'n stelsel waar vereffening feitlik gewaarborg is, sal 

ontvangs of selfs versending van die betalingsopdrag 'n aanvaarbare tydstip 

wees vir voltooiing van die betalingstransaksie. 

Die volgende tydstip is wanneer die ontvangerbank die besluit neem om die 

oordrag te aanvaar. Een van die nadele van die reel is dat dit moontlik moeilik 

mag wees om die tydstip te bepaal. 126 Hierdie tydstip blyk egter uit die 

bespreking van die beslissings hieronder, die tydstip van betaling te wees 

waar daar 'n oordrag tussen twee rekenings by dieselfde bank is. 

Een van die vroegste sake oor 'n kredietoordrag tussen twee rekenings by 

dieselfde bank is Eyles v Ellis. 127 Die verweerder het op 'n Vrydag die bank 

opdrag gegee om 'n bedrag na die rekening van die eiser oor te dra. Die bank 

het aan hierdie versoek voldoen deur die toepaslike inskrywing in sy boeke 

te doen, alhoewel die verweerder se rekening oortrokke was. Die verweerder 

het op dieselfde dag aan die eiser geskryf om horn in kennis te stel van die 

oordrag, maar die brief het nie die eiser voor die daaropvolgende Sondag 

bereik nie. lntussen het die bank op die Saterdag insolvent geword. 

Die hof beslis ten gunste van die verweerder en bevind dat die 

betalingstransaksie voltooi was en dat die eiser die bedrag kon onttrek. 

Betaling was dus voltooi toe die nodige debiet- en kredietinskrywings gemaak 

is. Kennisgewing ~an die begunstigde was dus nie nodig nie. 128 

124 Tyree Banking Law 246. Kyk ook hfst 4. 

125 Tyree Banking Law 247. Vgl ook Geva Payment 113 - 118. 

126 Tyree Banking Law 246; Geva Payment 111; Cranston Law of International Funds 
Transfers 229. 

127 (1827) 4 Bing 112, 130 ER 710. 

128 Vgl Crawford & Falconbridge 1029 - 1030; Vroegop The Time of Payment 81; 
Cranston Law of International Funds Transfers 231 ; Brindle & Cox Bank Payments 
101. Kyk ook Gerhuber (op 208): 

11 Belanglos ist in allen Fallen die Kenntnis des Glaubigers von der Gutschrift 
... oder der Absendung des Tagesauszuges. 11 
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Rekstin v Severo Sibirsko Gosudarstvernnoe Akcionernoe Olschestro 

Komseverputj and the Bank for Russian Trade Ltd129 het ook oor 'n 

kredietoordrag tussen twee rekenings by dieselfde bank gegaan. Daar was 

twee verweerders in die Rekstin-saak. Die eerste verweerder was 'n Russiese 

handelsorganisasie waarna verwys is as 11 Severo 11
• Die tweede verweerder 

was 'n bank by wie Severo 'n rekening gehad het. Die eiser het vonnis teen 

Severo verkry. Daarna het Severo die bank opdrag gegee om sy eie rekening 

te sluit en al die geld daarin na die rekening van die Russiese 

Handelsafvaardiging, wat diplomatieke immuniteit geniet het, oor te dra, ten 

einde 'n skuldbeslagleggingbevel te ontwyk. Die handelsafvaardiging het 'n 

rekening by dieselfde bank gehad. Die opdrag deur Severo is gegee sonder 

die kennis of toestemming van die Handelsafvaardiging. Nadat die bank begin 

het met die boekinskrywings betreffende die oordrag, is 'n bevel nisi op die 

bank bedien ten aansien van die vonnis teen Severo. Die hof het inter alia 

bevind dat die opdrag van Severo aan die bank in die omstandighede steeds 

herroepbaar was, en dat dit inderdaad herroep was deur regswerking, naamlik 

met ontvangs van die bevel nisi. 

Sommige skrywers wil die afleiding maak dat daar in hierdie saak beslis is, in 

teenstelling met die Ey/es-beslissing, dat kennisgewing aan die begunstigde 

en toestemming van die begunstigde 'n voorvereiste vir betaling is. 130 Daar 

word egter aan die hand gedoen dat die grondslag van hierdie beslissing 

eerder verklaar moet word aan die hand van die feit dat daar geen 

onderliggende ooreenkoms tussen die handelsafvaardiging en Severo was nie, 

en dat die handelsafvaardiging derhalwe nie van die kredietoordrag kennis 

gedra het nie. Betaling is 'n tweesydige regshandeling wat die medewerking 

van beide partye verg. 131 Aangesien die handelsafvaardiging geen kennis 

gedra het van die betaling nie, kan daar dus van medewerking tussen die 

129 [1933] 1 KB 47 (CA). 

130 Vgl Crawford & Falconbridge 1030; Ogilvie Canadian Banking Law 769; Ellinger & 
Lomnicka 460; Vroegop The Time of Payment 81 . Tyree Banking Law 244 gee te 
kenne dat die grondslag van hierdie beslissing is dat die bank nie die nodige volmag 
gehad het om die oordrag te aanvaar nie. Soos reeds hierbo aangedui, is die 
ontvangerbank nie die verteenwoordiger van die begunstigde nie, en kan hierdie 
verklaring dus ook nie aanvaar word nie. Kyk ook Geva Payment 109. 

131 Kyk Matador Buildings (Pty) Ltd v Harman 1971 (2) SA 21 (K) 25H; 
Saambou-Nasionale Bouvereniging v Friedman 1979 (3) SA 978 (A) 993A-B; 
Vo/kskas Bank Bpk v Bankorp Bpk {h/a Trust Bank) 1991 (3) SA 605 (A) 612C. 
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partye geen sprake wees nie. Daar was met ander woorde geen betaling 

tussen die oordraggewer en die begunstigde nie en die oordrag is herroep 

deur regswerking, naamlik deur die bediening van die hofbevel. 132 

Dieselfde resultaat kan bereik word deur te argumenteer dat waar daar 'n 

kredietoordrag plaasvind tussen twee partye by dieselfde bank, 'n mens 

eintlik te doen het met novasie met wisseling van skuldeisers. 133 Voordat 'n 

mens egter kan aanneem dat daar novasie was, moet die bedoeling tussen 

die partye bestaan om die ou skuld uit te wis deur die skepping van die nuwe 

skuld. S6 'n bedoeling kan beslis nie uit die feite van die Rekstin-saak afgelei 

word nie. 

In 'n ander toonaangewende beslissing, naamlik Momm and Others {trading 

as Delbrueck & Co) v Barclays Bank International Ltd, 134 het die hof die reel 

daargestel dat 'n kredietoordrag, in die afwesigheid van 'n uitdruklike 

kontraktuele bepaling, voltooi is wanneer die ontvangerbank besluit om die 

oordraggewende bank se instruksies te aanvaar om die rekening te krediteer 

en die verrekeningsprosesse (gewoonlik rekenaarprosesse) aan die gang gesit 

word om die kreditering teweeg te bring. 

In die saak het die eisers, 'n Duitse bankvennootskap, 'n ooreenkoms gesluit 

met 'n ander Duitse Bank, Herstatt, wat onder andere daarvoor voorsiening 

gemaak het dat Herstatt 'n bepaalde bedrag na die eisers se rekening by die 

verweerderbank moes oordra. Die opdrag is gegee dat die oordrag gemaak 

moes word "value 26 June 1974", wat beteken het dat betaling op daardie 

datum moes plaasvind. 

132 Vgl die opmerkings van R Kerr in Momm and Others (trading as Delbrueck & Co) v 
Barclays Bank International Ltd [1977] 1 QB 790 801 oor die Rekstin-beslissing: 

11 
••• the majority of the judgments show that the decision was based on either or both 

of two grounds. First, that there had been no final appropriation of the money to the 
credit of the trade delegation. Secondly, and evidently of greater importance in the 
minds of the members of the two courts, the fact that the trade delegation knew 
nothing of the proposed transfer, that there was no transaction between Severo and 
the delegation underlying it, and that the delegation had accordingly never assented 
to its account being credited with these moneys. 11 

133 Kyk De Wet & Van Wyk Kontraktereg en Handelsreg 267 ev. 

134 [1977] 1 OB 790. 
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Herstatt het ook 'n rekening by die verweerderbank gehad en het by wyse 

van teleks, die verweerder opdrag gegee om op 26 Junie die bedrag uit 

Herstatt se rekening na die rekening van die eiser oor te dra. Die 

kredietoordrag is op 26 Junie deur die verweerder goedgekeur, ten spyte van 

die feit dat Herstatt oortrokke was. Die rekenings is oornag deur die 

rekenaars geprosesseer en is onderskeidelik gedebiteer en gekrediteer. Die 

volgende oggend het dit tot die verweerder se kennis gekom dat Herstatt 

opgehou het om sake te doen en in die proses van likwidasie was. Die debiet

en kredietinskrywings op die bepaalde rekenings is toe met behulp van die 

rekenaar omgeswaai. Toe die eiser navraag doen oor die kredietoordrag, is 

hy in kennis gestel dat die oordrag nie gemaak is nie, "due to the present 

condition of Herstatt's accounts". 

Die enigste geskilpunt in die saak was die tydstip van betaling. R Kerr het s6 

ten gunste van die eiser beslis: 135 

"I therefore conclude ... that payment in the present case was complete when Mr 
Bass [die verantwoordelike bankamptenaar] decided to accept Herstatt's intructions 
to credit the plaintiff's account and the computer processes for doing so were set in 
motion." 

Hierdie reel is bevestig in die beslissing in The Brimnes; Tenax Steamship Co 

Ltd v The Brimnes (Owners). 136 In die saak moes 'n kredietoordrag ook tussen 

twee rekenings by dieselfde bank gemaak word ter beta ling van skeepshuur. 

Die appelhof het die beslissing van Brandon J in die hof a quo 137 ten aansien 

van die tydstip van betaling bevestig. 138 Brandon J het naamlik die volgende 

opmerkings gemaak: 

" ... the time of payment must, in principle, be the time when the order to transfer is 
executed and not the time when it is given or received. According to the evidence ... 
before me, the effective time of execution of the order, from the point of view of 
availability of the funds to [the payee] is the time of the decision to debit the one 

135 Op 803. Kyk ook Geva Payment 110 - 111; Brindle & Cox Bank Payments 103 - 104. 

136 [1975) 1 QB 929 (CA). 

137 [1973) 1 WLR 386 (QB). 

138 Op 951. 
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account and credit the other. That is ... the time of ... payment. " 139 

Dit kan dus afgelei word dat waar die kredietoordrag tussen twee rekenings 

by dieselfde bank gemaak word, die tydstip van betaling sal wees wanneer 

die besluit geneem word om die oordraggewer se rekening te debiteer en die 

oordragnemer se rekening te krediteer. 140 

lndien die kredietoordrag egter met behulp van 'n fondsoordragstelsel gemaak 

word, kan die reels van die stelsel die tydstip van betaling bepaal. 141 Wanneer 

CHIPS byvoorbeeld gebruik word, kan die opdrag nie herroep word nadat dit 

versend is nie. Die meeste ooreenkomste bepaal gewoonlik 'n tydstip waarna 

die opdrag nie herroep kan word nie en hierdie tydstip is dan die tydstip van 

betaling tussen die finansiele instellings. 142 lndien daar dus uitdruklike 

kontraktuele reelings bestaan wat tussen die finansiele instellings geld, is dit 

maklik om die tydstip van betaling vas te stet. Die tydstip van betaling is dus 

dikwels 'n feitevraag en nie 'n regsvraag nie. 143 

Vergelyk byvoorbeeld die beslissing in Delbrueck & Co v Manufacturers 

Hanover Trust Co. 144 In hierdie saak het die eiser 'n rekening by die 

verweerderbank in Amerika gehad. Die eiser het op 25 Junie 'n teleks aan die 

verweerder gestuur met 'n opdrag om 'n bepaalde bedrag op 26 Junie na 

Herstatt se rekening by die Chase Manhatten Bank oar te dra. Herstatt is deur 

die Duitse owerhede op 26 Junie om ongeveer 10:30 vm gesluit. Die 

verweerder het ongeveer 'n uur later op dieselfde dag die oordrag by wyse 

van die CHIPS-stelsel gemaak. Die eiser het ongeveer 'n halfuur daarna die 

verweerder telefonies en per teleks gekontak in 'n paging om die betaling te 

staak, maar nie daarin geslaag nie. Die hof beslis na oorweging van die 

139 Op 402. 

140 K yk Geva Payment 111 ; Cranston Law of International Funds Transfers 231 . 

141 Ogilvie Canadian Banking Law 769; Vroegop The Time of Payment 79 - 80; Cranston 
Law of International Funds Transfers 232; Paget 304. 

142 Ogilvie Canadian Banking Law 769. 

143 Ogilvie Canadian Banking Law 769. 

144 464 F Supp 989 (1979), affd 609 F 2d 1047 (2nd Cir 1979). Kyk ook Katz 261 ev; 
Ellinger & Lomnicka 462 - 463. 
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CHIPS-stelsel en die feit dat ledebanke die transaksies as onherroepbaar 

beskou, dat die oordrag finaal was en nie herroep kon word nie. CHIPS-reels 

wat op daardie stadium gegeld het, het bepaal dat enige oordrag finaal was 

vanaf die oomblik wat die opdrag versend is en dat dit dus ook onherroepbaar 

was. Die feit dat Herstatt se rekening eers teen ongeveer 21 :00 op 26 Junie 

gekrediteer is met die bedrag, was irrelevant. (Let daarop dat indien die vraag 

was op welke tydstip Herstatt betaal was, sou die tydstip van kreditering wel 

relevant gewees het. 145
) R Moore se die volgende: 146 

"The practices associated with banking transactions can be conclusive evidence of 
the legal effect of those transactions ... Based on the nature of the CHIPS system, 
and the fact that the member banks viewed the transactions as irrevocable ... we hold 
that the CHIPS transfers were irrevocable when made." 

In Royal Products Ltd v Midland Bank Ltd and Bank of Valletta Ltd147 was die 

eisers 'n maatskappy in Malta en het die maatskappy lopende rekenings 

gehad by die verweerder (Midland Bank Ltd), by National Bank en by die Bank 

of Industry, Commerce and Agriculture (BICAU. Die eisers wou op 23 

November 'n bedrag van hulle rekening by Midland na hulle rekening by 

National oordra. Ten einde sekere bankkostes te vermy, het hulle Midland 

opdrag gegee om eers die bedrag na BICAL oor te dra. Die bedoeling was om 

die bedrag daarna na National te laat oordra. 

Midland het 'n teleks aan hulle tussengangerbank, wat toevallig ook National 

was, gestuur om die bedrag na die rekening van die eisers by BICAL oor te 

dra. National het hierdie teleks op 24 November ontvang, maar het nie die 

opdrag aan BICAL deurgestuur nie. National het te hore gekom van BICAL se 

probleme met likwiditeit en het eerder 'n interne voorlopige rekening in die 

naam van BICAL geopen en die bedrag daarin betaal. Die bank het daarna die 

eisers gekontak en voorgestel dat die geld direk na hulle rekening by National 

oorgedra word. Die eisers het egter daarop aangedring dat die geld volgens 

opdrag oorgedra moet word. 

145 Tyree Banking Law 246. 

146 Op 1051. 

147 [1981] 2 Lloyd's LR 194. 
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National het BICAL teen die aand van 24 November of teen die oggend van 

25 November, by wyse van 'n kredietnota, in kennis gestel dat hulle 'n 

betaling aan BICAL gemaak het vir die rekening van die eisers. BICAL is op 

25 November gesluit en in likwidasie geplaas. Die eisers was nie in staat om 

die betrokke bedrag van BICAL te verhaal nie en het derhalwe 'n eis teen 

Midland ingestel. 

R Webster het ten gunste van die verweerder beslis. Ten aansien van die 

tydstip van betaling beslis die regter soos volg: 148 

"In my judgment Royal Products' instructions are to be regarded as having been 
carried out when, but not to have been carried out until, two things had occurred (not 
necessarily simultaneously) namely, that BICAL was able to draw on National for the 
whole of the amount 'remitted', and secondly that BICAL had been notified that that 
amount represented a credit to Royal Products' account with them or an amount 
which in accordance with banking practice they were to credit to that account." 

Die regter het verder bevind dat dit vir doeleindes van betaling nie nodig is 

om die toestemming van die ontvangerbank te verkry nie. Dit is ook nie nodig 

dat die begunstigde in kennis gestel moet word van die betaling voordat daar 

gese kan word dat betaling finaal is nie. 149 In hierdie geval was die oomblik 

van betaling dus toe BICAL kennis gekry van die bedrag wat oorbetaal is vir 

die rekening van die eisers. 150 

Dit blyk dus uit die beslissings in die Delbrueck-saak en die Royal 

Products-saak, dat in gevalle waar 'n kredietoordrag tussen rekenings by 

verskillende banke gemaak word, die betalingstransaksie tussen die banke of 

finansiele instellings voltooi is sodra die fondse aan die ontvangerbank 

beskikbaar gestel is, die ontvangerbank uitdruklik of stilswyend ingestem het 

om die oordrag te aanvaar, en die oordrag nie meer herroep kan word nie. 151 

148 Op 201. 

149 201. Let daarop dat die hof in die Momm -saak (op 803) ook bevind het dat dit nie 
vir betaling nodig is dat kennisgewing aan die begunstigde eers meet geskied nie. Kyk 
ook Paget 303. 

150 203. 

151 Ellinger The Giro System 215; Cranston Law of International Funds Transfers 232 -
233; Paget 303; Ellinger & Lomnicka 467; Brindle & Cox Bank Payments 108 - 110. 
Kyk ook Libyan Arab Foreign Bank v Manufacturers Hanover Trust Co (No 2) [19891 
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lndien die betalingstranskasie tussen die finansiele instellings nog nie voltooi 

is nie, mag die oordraggewende bank die betalingsopdrag herroep. 

Wanneer betaling tussen die finansiele instellings deur middel van 'n 

klaringshuis geskied, kan as 'n algemene reel aanvaar word dat betaling 

tussen die finansiele instellings eers voltooi sal wees wanneer verrekening en 

vereffening by die sentrale verrekeningsbank voltooi is. 152 

17 .3.3 Tydstip van betaling tussen die oordraggewer en die begunstigde 

Dit is duidelik dat die blote uitreik van 'n betalingsopdrag nie neerkom op 

aflossing of voldoening van die betalingsverpligting nie. 153 Die wesenlike van 

betaling is dat die fondse vir die onbelemmerde gebruik van die begunstigde 

beskikbaar moet wees. 154 lndien die fondse wat oorgedra is, om die een of 

ander rede nie vir die begunstigde beskikbaar is nie, sal die oordrag daarvan 

nie voldoening van die betalingsverpligting wees nie, en sal dit dus ook nie 

op betaling neerkom nie. 155 Wanneer 'n betaling dus by wyse van 'n 

fondsoordrag gemaak word, sal betaling aan die begunstigde nie voltooi kan 

wees totdat die begunstigde die onvoorwaardelike reg op die onmiddellike 

gebruik van die fondse het nie. 156 Volgens Goode sal dit nie die geval wees 

1 Lloyd's Rep 608, 631 - 632. In laasgenoemde saak het die hof bevind dat die feit 
dat die ontvangerbank die begunstigde se rekening gekrediteer het en die 
nostro-rekening van die oordraggewende bank gedebiteer het, aangedui het dat die 
ontvangerbank ingestem het om die opdrag te aanvaar en dat dit daarom nie meer 
herroep kon word nie. Die betalingstransaksie was dus voltooi. 

152 Arora Electronic Banking 59; Jack Report 106; Arora Recent Developments 425. 

153 Goode Payment Obligations 115. 

154 Reed Electronic Finance Law 28. Kyk ook Van Esch & Berkvens 19; Geva Payment 
108; Cranston Law of International Funds Transfers 228 ev. Laasgenoemde skrywer 
se op 230: "Thus the transferee must have an unrestricted and immediate access to 
funds if the underlying obligaion is to be regarded as discharged." 

155 Reed Electronic Finance Law 28. 

156 Vgl Reed Electronic Finance Law 18; Geva Payment 108; Cranston Law of 
International Funds Transfers 230; Paget 300. Kyk Gernhuber (op 206 - 207) wat 
soos volg argumenteer: 

"Schuldner, die Giralgeld leisten, erfQllen ihre Schuld fast allgM ... mit der 
manuell vollzogenen vorbehaltlosen Guschrift des Oberwiesenen Betrages auf 
dem Girokonto . . . des Glaubigers, . . . und zwar bei einer bankinternen 
Oberweisung ebenso wie bei einer ausserbetrieblichen (mehrgliedrigen)." 
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voordat die verrekeningsproses by die sentrale bank afgehandel is en 

vereffening plaasgevind het nie. 157 Wanneer die vereffening plaasgevind het, 

dit wil se wanneer betaling nie meer herroep of gestaak kan word nie, is 

betaling finaal. 158 

Die beginsel dat betaling nie voltooi kan wees en die onderliggende skuld dus 

gedelg is, totdat dit vir die begunstigde beskikbaar is nie, word ge"illustreer 

deur die beslissing in The Brimnes; Tenax Steamship Co Ltd v The Brimnes 

(Owners). 159 In hierdie saak is ook beslis dat betaling finaal is wanneer die 

begunstigde 'n onvoorwaardelike reg verkry om die fondse wat oorgedra is, 

te gebruik. In die saak was die beta ling vir die huur van 'n vaartuig la at 

gewees en is die huur gevolglik gekanselleer. Die hof het bevind dat die 

tydstip van betaling na analogie van kontantbetalings vasgestel moet word. 

Edmund-Davies LJ maak die volgende gevolgtrekking: 160 

"The owner's contention, however, that the tendering of the commercial equivalent 
of cash would suffice found favour with Brandon J [die regter in die hof a quo]. In 
particular, he concluded that any transfer of funds to MGT [die ontvangerbank] for 
the credit of the owners' account so as to give them the unconditional right to the 
immediate use of the funds transferred was good payment. In my judgment, that was 
clearly right, and if the parties had used different banks, delivery and acceptance of 
a banker's draft or equivalent document would have constituted the time of 
payment." 

Dit is egter nie altyd so maklik om te bepaal wanneer die oordrag as 

"kontant" vir die begunstigde beskikbaar is nie. Vergelyk byvoorbeeld die 

beslissing in Mardorf Peach & Co Ltd v Attica Sea Carriers Corporation of 

Liberia. 161 In hierdie saak is betaling by wyse van 'n sogenaamde "payment 

order", wat deur die banke onderling as die ekwivalent van kontant beskou 

157 Payment Obligations 20. Kyk ook Reed Electronic Finance Law 18 - 19. 

158 Kyk ook Gernhuber (op 207) wat dieselfde mening toegedaan is: 
" ... Solange der Schuldner seinen Oberweisungsauftrag widerrufen kann, hat 
der Glaubiger noch keine Geldforderung gegen seine Bank - eben keine 
Giralgeld - erworben ... " 

159 [1975] 1 QB 929. Kyk ook Tyree Banking Law 247; Van Esch & Berkvens 19 - 20; 
Ogilvie Canadian Banking Law 771 . 

160 Op 948. 

161 [1976] QB 835 (CA), revd [1977] AC 850 (HL). 
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is, gemaak. Die begunstigde kon egter nie die geld wat so betaal is, onttrek 

voordat sy rekening met die bedrag gekrediteer is nie. 162 Die huurbetaling in 

geskil was betaalbaar op 'n Sondag. Die huurders het egter eers op die 

Maandag met hulle bank reelings getref vir die "payment order". Die 

betalingsopdrag is deur die eienaars se bank op daardie dag ontvang. Die 

eienaars het egter op dieselfde dag, toe hulle daarvan kennis kry, hulle bank 

opdrag gegee om die betaling terug te stuur en het verder ook aan die 

huurders kennis gegee dat die huur gekanselleer word. 

Die huurders het toegegee dat die betaling laat was, maar het geargumenteer 

dat betaling deur die eienaars se bank aanvaar was en dat die eienaars 

derhalwe afstand gedoen het van die vereiste van tydige betaling. Die "House 

of Lords" het hierdie argument verwerp en beslis dat die bank nie die 

bevoegheid het om namens die eienaars afstand te doen van die vereiste van 

tydige betaling nie. 163 

Die eienaars het inderdaad voordat hulle rekening met die bedrag gekrediteer 

was, die bank opdrag gegee om die betaling terug te stuur. Alhoewel die 

bank die "payment order" in ontvangs geneem het, was daar nog nie sprake 

van betaling nie, aangesien die prosessering daarvan nie voltooi was nie. 164 

Die ontvangerbank het dus geen besluit geneem om die betalingsopdrag te 

aanvaar nie. 165 

Die gevolge van hierdie beginsel, naamlik dat betaling nie voltooi is alvorens 

die begunstigde die onvoorwaardelike reg het op die onmiddellike gebruik van 

die fondse wat oorgedra is nie, word ook ge"illustreer deur die beslissing in 

A/S A wilco of Oslo v Fulvia SpA di Navigazione of Cagliari ( · The 

162 [1977) AC 850 (HL) 870, 879. 

163 [1977) AC 850 (HL) 871 - 872, 879 - 880, 885 - 886, 888 - 889. 

1 64 Daar word aan die hand gedoen dat selfs al was die rekening reeds gekrediteer, die 
feit dat die hof bevind het dat die bank nie die bevoegdheid het om namens die 
eienaars afstand te doen van die vereiste van tydige betaling nie, steeds 
deurslaggewend sou wees. Die huurders sou dus in so 'n geval ook nie met hulle eis 
geslaag het nie. 

165 Kyk ook Ogilvie Canadian Banking Law 771; Reed Electronic Finance Law 17 - 18; 
Arora Electronic Banking 59; Paget 304. 
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Chikuma '). 166 In hierdie saak was die dispuut tussen die eienaars van 'n skip 

en die huurders daarvan. lngevolge die ooreenkoms tussen die partye moes 

die betaling in kontant gemaak word en het die eienaars hulle die reg 

voorbehou om die huur te kanselleer indien enige betaling nie tydig gemaak 

is nie. Die betaling in dispuut moes op 22 Januarie gemaak word. Die 

huurders het die oordraggewende bank in Noorwee 'n dag voor die tyd 

opdrag gegee om 'n kredietoordrag na die eienaars se bank in ltalie (die 

ontvangerbank) te maak. 'n Teleksboodskap is op 22 Januarie gestuur en die 

fondse is aan die ontvangerbank gestuur, maar om een of ander rede is die 

sogenaamde "value date" (waardedatum) as 26 Januarie aangedui. lngevolge 

die ltaliaanse reg was die oordrag onherroepbaar en was dit selfs moontlik dat 

die begunstigde (die eienaars) die geld op 22 Januarie kon onttrek. Die belang 

van die waardedatum was egter dat die begunstigde geen rente kon verdien 

voor die 26ste Januarie nie. lndien hulle wel hulle reg uitgeoefen het om die 

geld te onttrek, sou hulle aan die ontvangerbank rente moes betaal. Die 

eienaars het die huur van die skip as gevolg hiervan gekanselleer, omdat hulle 

van mening was dat hierdie betaling nie in ooreenstemming met die 

ooreenkoms, 'n tydige betaling was nie. 

Die "House of Lords" bes I is dat betaling nie op die 22ste voltooi was nie: 167 

"The book entry made by the owners' bank on January 22 in the owners' account 
was clearly not the equivalent of cash, nor was there any reason why the owners 
should have been prepared to treat it as the equivalent of cash. It could not be used 
to earn interest, e.g. by immediate transfer to a deposit account. It could only be 
drawn subject to a (probable) liability to pay interest. In substance it was the 
equivalent of an overdraft facility which the bank was bound to make available." 

Alhoewel betaling in casu dus by wyse van kredietoordrag toelaatbaar was, 

moes die oordrag sodanig wees dat dit die ekwivalent van kontant in die 

hande van die begunstigde sou wees. Die bedrag wat oorgedra is, kon egter 

nie beskou word as die ekwivalent van kontant nie, aangesien die 

eienaars/begunstigde nie die onvoorwaardelike gebruik daarvan gehad het nie. 

Die hof het dus in effek beslis dat die begunstigde nie 'n onvoorwaardelike 

reg op die gebruik van die fondse verkry het totdat dit begin rente verdien het 

166 [1981] 1 WLR 314. 

167 Op 320 per Lord Bridge. 



410 

nie. 168 

Ellinger wys daarop dat selfs al was die saak volgens die Engelse reg beslis, 

die aanwysing van 'n waardedatum ook die gevolg sou gehad het dat die 

begunstigde se rekening nie voor daardie datum gekrediteer sou word nie. 169 

Gelde wat voor die datum oorbetaal word, word tot die aanbreek van die 

waardedatum volgens bankpraktyk in 'n voorlopige rekening inbetaal. 

Alhoewel daar 'n oordrag van fondse tussen die bank was, is daar nie sprake 

van betaling tussen die oordraggewer en die begunstigde voor die aanbreek 

van die aangewese betalingsdatum nie. 170 Die grondliggende verbintenis 

tussen die partye gaan dus nie tot niet voordat die betalingsdatum 

aangebreek het en die begunstigde se rekening op daardie datum gekrediteer 

is nie. 

Daar kan dus afgelei word dat betaling tussen die oordraggewer en die 

begunstigde nie voltooi sal wees in die sin dat die onderliggende 

ooreenkoms/grondliggende verbintenis afgelos is, voordat die betaling 

neerkom op beta ling in kontant nie. Die begunstigde moet dus 'n 

onvoorwaardelike reg op die onmiddellike gebruik van die geld wat oorgedra 

is, he. 171 

17 .4 EV ALU AS IE EN GEVOLGTREKKING 

Dit blyk duidelik uit die bespreking van die beslissings betreffende die tydstip 

van betaling, dat dit baie moeilik is om 'n enkele omvattende reel daar te stel. 

Crawford & Falconbridge doen die volgende aan die hand: 172 

" ... payment is final when the transferee bank is satisfied that it has cover for the 
value to be transferred, and decides to begin the processes that will make it 

168 Vgl Ogilvie Canadian Banking Law 771; Ellinger & Lomnicka 469; Goode Payment 
Obligations 110. Kyk ook Vroegop The Time of Payment 84 - 85 wat hierdie 
beslissing kritiseer. 

169 Ellinger & Lomnicka 469 - 4 70. 

170 Kyk ook Goode Payment Obligations 110. 

1 71 Ellinger & Lomnicka 4 70; Brindle & Cox Bank Payments 101 . 

172 Op1034. 
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unconditionally available to the payee, ... provided it is understood that the payee, 
while not perhaps in receipt of notice, is nevertheless aware of the actions in process, 
and does not object on valid grounds such as its lateness ... " 

Ten spyte van die formulering van hierdie reel, is Crawford & Falconbridge 

steeds van mening dat bankpraktyk in elke geval deurslaggewend is. 173 Die 

meeste skrywers is ook van mening dat bankpraktyk van deurslaggewende 

belang is wanneer die tydstip van betaling vasgestel moet word, en dat dit 

inderdaad in die beslissings daaroor die bepalende faktor was. 174 Vergelyk 

byvoorbeetd ook die bestissing in Afovos Shipping Co SA v R Pagnan & F 

L/i175 waar die hof met betrekking tot die tydstip van betaling gese het: 

"But, as at present advised, I think that the correct answer, whatever it may be, is 
likely to depend, at least in most cases, upon proof of the practice of bankers current 
when the question arises rather than upon any determination of it as a matter of 
law."11e 

tndien bankpraktyk egter as die enkete bepatende faktor vir die tydstip van 

betating beskou moet word, sat dit beteken dat daar steeds onsekerheid 

bestaan, omdat daar in etke gevat wanneer 'n dispuut onstaan, getuienis oor 

bestaande bankpraktyk getei sat moet word, atvorens die tydstip van betaling 

vasgestet kan word. Vanwee die betang daarvan, en vanwee die onsekerheid 

het die Jack Report aanbeveet dat die bepaling van die tydstip van betaling 

in wetgewing opgeneem moet word. 177 Sutke wetgewing moet bepaat dat -

"(a) ... payment is to be regarded as complete at the point where the payee's bank 
(or its agent in the clearing), having actual or ostensible authority to accept payment 
on behalf of the payee, accepts a transfer of funds from the paying bank (or its agent 
in the clearing) for the payee's account - provided that the transfer is or has become 
unconditional; and (b) that, where the transfer is between two accounts at the same 
bank, payment should be regarded as complete when the bank has taken the decision 
to treat the instructions for transfer as irrevocable. The rules should be subject to 

173 Op 1034. 

174 Reed Electronic Finance Law 27; Ellinger & Lomnicka 464, 467, 470; Ogilvie 
Canadian Banking Law 770; Baker & Brandel par 29.03(3); Ellinger The Giro System 
210 - 213; Arora Electronic Banking 60; Goode Payment Obligations 113. 

175 [1983] 1 WLR 195 (HL). 

176 Op 204. 

177 Op 109. Kyk ook Cranston Law of International Funds Transfers 235 ev. 
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modification by contractual agreement, among parties to a contract governing a 
payment system." 

Die regering het egter in sy witskrif te kenne gegee dat hy nie genee is om 

hierdie omskrywing van die tydstip van betaling te aanvaar nie. 178 Die 

regering het daarom aanbeveel dat daar eerder gewag moet word totdat 

UNCITRAL se modelontwerp oor kredietoordragte voltooi is, voordat daar 

weer oorweging hieraan geskenk word. 

Omdat kredietoordragte nie deur wetgewing beheers word nie, word die regte 

en pligte van die deelnemers hoofsaaklik by wyse van kontrakte gereel. lndien 

die oordrag deur 'n fondsoordragstelsel gedoen word, sal die reels van die 

stelsel ook in ag geneem moet word by die vasstelling van sulke regte en 

pligte. Vraagstukke soos die tydstip van betaling en die risiko van skade as 

gevolg van ongemagtigde of foutiewe oordrag word dikwels nie na behore 

deur hierdie kontrakte en stelsels aangespreek nie - vandaar die dispute. Die 

vraag is dus of kredietoordragte nie ook regulering in die lig van sulke 

onsekerhede benodig nie. In die volgende hoofstuk sal daar oorweging 

geskenk word aan sulke regulering. 

178 Banking Services: Law and Practice 29. 
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HOOFSTUK 18 

DIE REGULERING VAN KREDIETOORDRAGTE 

18. 1 INLEIDING 

Die regulering van kredietoordragte wat in hierdie hoofstuk onder oe geneem 

gaan word, is in die eerste plek artikel 4A van die "Uniform Commercial 

Code" (UCC). In 1989 het die "National Conference of Commissioners on 

Uniform State Law" en die "American Law Institute" artikel 4A by die 

"Uniform Commercial Code" gevoeg, juis om kredietoordragte te reel. 

In die tweede plek sal die modelwet van UNCITRAL oor internasionale 

kredietoordragte 1 ook in oenskou geneem word. Die doel met die modelwet 

was om 'n stel unieke reels daar te stel om internasionale kredietoordragte te 

reguleer, en om sodoende konflik tussen bestaande reg en kommersiele 

praktyke uit te skakel. UNCITRAL het by wyse van resolusie 47/34 op 25 

November 1992 die modelwet aanvaar, en aanbeveel dat alle state dit 

oorweeg om wetgewing te aanvaar wat op hierdie modelwet gebaseer is ten 

einde struikelblokke in die internasionale handelsverkeer uit die weg te ruim. 2 

18.2 ARTIKEL 4A 

18.2. 1 lnleiding 

Artikel 4A het ten doel gehad om die onsekerhede rakende kredietoordragte 

uit die weg te ruim. 3 Die behoefte aan wetgewing het juis onstaan omdat daar 

geen wetgewende reelings betreffende kredietoordragte was soos in die geval 

van byvoorbeeld tjeks nie, en ook vanwee die geweldige toename in die 

Kyk "Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the 
work of its twenty-fifth session 4 - 22 May 1992 (United Nations: General Assembly, 
Official records, Forty-seventh Session, Supplement No 17, A/4 7 /17)" pp 48 - 60 vir 
die teks van hierdie modelwet. 

2 Kyk Schneider The Uniform Rules 452. 

3 Kyk Ballen & Diana The Need for Article 4A 1399 - 1400. 
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volume van kredietoordrag-transaksies. 4 

Die afwesigheid van uitgebreide en omvattende regsreels rakende 

kredietoordragstelsels het verder tot gevolg gehad dat die verskillende 

fondsoordragstelsels 5 ook verskillende reels het. 6 Die reels van sulke stelsels 

beheers verder hoofsaaklik die regte en pligte van die banke as deelnemers, 

en nie die van die betalers of begunstigdes nie. Vraagstukke soos die tydstip 

van betaling en die risiko van skade as gevolg van ongemagtigde of foutiewe 

oordrag word nie na behore deur hierdie reels aangespreek nie. Alhoewel daar 

wel beslissings was oor sommige van hierdie vraagstukke, is daar, soos blyk 

uit die bespreking daarvan in hoofstuk 17, steeds vrae wat nag nie 

beantwoord is nie en is daar oak van eenvormigheid geen sprake nie. 

Die oplossing vir hierdie probleem is oak nie bereik deur die aangeleentheid 

aan die partye oor te laat om by wyse van kontrakte te reel nie. Verskillende 

partye sal verskillende kontrakte sluit en die feit dat daar ongelyke 

bedingingsmagte tussen die partye kan bestaan, kan nie ge"lgnoreer word nie. 

'n Kontrak reel in elk geval net die verhouding tussen die kontrakterende 

partye, en sal dus nie aangewend kan word om die regte en pligte van al die 

partye by 'n kredietoordrag te reel nie. 7 

Artikel 4A het dus ten doel gehad om 'n eenvormige en volledige wet daar te 

stel, wat die regte en verpligtinge van al die betrokke partye by 'n 

kredietoordrag reel en om daardeur die doeltreffendheid van kredietoordragte 

te verhoog. 8 

Dit blyk ook uit die amptelike kommentaar op artikel 4A-102 dat daar 'n 

bewustelike poging was om gedetaileerde en noukeurige reels daar te stel en 

4 Fry Basic Concepts 1401; Patrikis, Baxter & Bhala Article 4A 219; Felsenfeld Article 
4A 346 - 347. 

5 Kyk hfst 4 oor die verskillende fondsoordragstelsels. 

6 Patrikis, Baxter & Bhala Article 4A 223 stel dit s6: "There may well be a clearer, more 
consistent legal regime governing the sale of a pack of chewing gum than currently 
exists for the electronic transfer of billions of dollars." 

7 Kyk Patrikis, Baxter & Bhala Article 4A 223 - 224. 

8 Patrikis, Baxter & Bhala Article 4A 224; Turnbull UCC Article 4A 324. 
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dat daar dus van algemene en buigbare beginsels wegbeweeg is. Die 

oogmerk was om die partye in staat te stel om hulle risiko's met sekerheid 

vas te stel, om daarteen te verseker, en om hulle operasionele en 

sekuriteitsprosedures dienooreenkomstig aan te pas. Daar was, volgens die 

amptelike kommentaar, 'n behoorlike afweging van die partye se belange en 

die reels is bedoel om 'n ekslusiewe metode daar te stel om die regte, 

verpligtinge en aanspreeklikheid van die partye in enige gegewe situasie in die 

geval van 'n kredietoordrag te be pa al. 

18.2.2 Toepassingsveld 

Artikel 4A is van toepassing op alle kredietoordragte en sluit dus 

papiergebaseerde en elektroniese kredietoordragte in. 9 Die artikel is nie van 

toepassing op debietoordragte nie, 10 en ook nie op oordragte wat deur die 

EFTA beheers word nie. 11 Volgens die amptelike kommentaar word die 

trefwydte van Artikel 4A deur die definisies van "payment order" en "funds 

transfer", soos vervat in Artikel 4A-103 en 4A-104. 12 Artikel 4A-102 bepaal 

dat die artikel van toepassing is op fondsoordragte. 'n Fondsoordrag word 

gedefinieer as 'n 

11 
••• series of transactions, beginning with the orginator's payment order, made for the 

purpose of making payment to the beneficiary of the order. The term includes any 

payment order issued by the orginator's bank or an intermediary bank intended to 

carry out the originator's payment order. A funds transfer is completed by acceptance 

by the beneficiary's bank of a payment order for the benefit of the beneficiary of the 

orginator' s payment order. 1113 

Hierdie definisie maak dit duidelik dat alle transaksies wat binne die verloop 

9 Geva The Evolving Law 194; Fry Basic Concepts 1406; Felsenfeld Article 4A 34 7. 

10 Fry Basic Concepts 1403; Patrikis, Baxter & Shala Article 4A 222; Felsenfeld Article 
4A 347. 

11 Kyk art 4A-108; Turnbull UCC Article 4A 325; Felsenfeld Article 4A 348. 

12 Geva Electronic Funds Transfers par 2.02[3]. 

13 Art 4A-104(a). 
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van die fondsoordrag val, deur die trefwydte van die artikel geraak word. 14 

Artikel 4A sal ook alle fondsoordagte wat deur middel van 

fondsoordragstelsels soos FedWire en Chips gemaak word, en fondsoordagte 

wat by wyse van kommunikasiestelsels soos SWIFT gemaak word, beheers. 15 

'n Fondsoordrag word ge'inisieer deur 'n betalingsopdrag aan die 

oordraggewende bank en word voltooi wanneer die begunstigde se bank (die 

ontvangerbank) die betalingsopdrag aanvaar. 16 

Volgens artikel 4A-103(a)(1) is 'n betalingsopdrag ("payment order") 'n 

11 
... instruction of a sender to a receiving bank, transmitted orally, electronically, or 

in writing, to pay, or to cause another bank to pay, a fixed or determinable amount 
of money to a beneficiary if: 
(i) the instruction does not state a condition to payment to the beneficiary other than 
time of payment, 
(ii) the receiving bank is to be reimbursed by debiting an account of, or otherwise 
receiving payment from, the sender, and 
(iii) the instruction is transmitted by the sender directly to the receiving bank or to an 
agent, funds-transfer system, or communication system for transmittal to the 
receiving bank. 11 

Dit blyk uit hierdie definisie dat daar sekere vereistes aan die betalingsopdrag 

gestel word. In die eerste plek moet die opdrag wees om 'n vasgestelde of 

bepaalbare bedrag geld te betaal. 17 

Die opdrag mag geen ander voorwaarde buiten die tydstip van betaling bevat 

nie. Die betaler mag dus 'n spesifieke betalingsdatum aandui, maar geen 

ander voorwaardes wat die betalingsopdrag betref, mag geplaas word nie. 18 

Hierdie vereiste verseker dat hierdie soort fondsoordrag onderskei word van 

ander transaksies soos byvoorbeeld kredietbriewe, waar die voorlegging van 

14 Fry Basic Concepts 1407. 

1 5 Patrikis, Baxter & Shala Article 4A 221 . 

16 Art 4A-104{a); 4A-209. 

17 Vgl Fry Basic Concepts 1408; Baxter & Shala Payment Orders 1448. 

18 Vgl Baxter & Shala Payment Orders 1449. Die betalingsdatum word in art 4A-401 
gedefinieer as die dag waarop die bedrag van die betalingsopdrag aan die begunstigde 
deur die begunstigde se bank betaalbaar is. lndien daar nie 'n betalingsdatum 
aangedui is nie, is die betalingsdatum die dag waarop die opdrag deur die begunstigde 
se bank ontvang is. Kyk oak Fry Basic Concepts 1422. 
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sekere dokumente vereis word alvorens die bank mag betaal. 19 

Die opdrag moet gerig wees aan 'n "receiving bank" (oordraggewende 

bank). 20 Artikel 4A is dus net van toepassing op beta lings wat deur middel 

van banke gemaak word. 21 Die oordraggewende bank ("receiving bank") moet 

verder deur die oordraggewer ("sender") vergoed word deurdat sy rekening 

gedebiteer word of dat betaling andersins vanaf die oordraggewer verkry 

word. Artikel 4A is gevolglik beperk tot transaksies waar die rekening wat 

deur die oordraggewende bank gedebiteer word, die rekening is van die 

persoon in wie se naam die betalingsopdrag gegee is. Hierdie vereiste het ten 

doel om kredietoordragte in te sluit en debietoordragte uit te sluit. 'n Opdrag 

van 'n derde party om 'n klient se rekening te debiteer en om fondse na die 

derde party se rekening oor te dra, soos in die geval van 'n 

EFTPOS-transaksie, word as 'n debietoordrag beskou, en sal nie deur artikel 

4A geraak word nie. 22 

Die opdrag moet 6f direk deur die oordraggewer, 6f deur middel van 'n 

verteenwoordiger, fondsoordragstelsel of kommunikasie-stelsel aan die bank 

gerig word. Hierdie bepaling sluit dus betalings by wyse van tjek of 

kredietkaart uit, waar die opdrag of instrument aan die skuldeiser gelewer 

word wat op sy beurt dit aan die skuldenaar se bank lewer. 23 lndien die 

oordraggewer gebruik maak van 'n fondsoordragstelsel soos CHIPS, SWIFT 

of FedWire, of 'n kommunikasie-stelsel om die opdrag oor te dra, word 

19 Fry Basic Concepts 1409. 

20 Die "receiving bank" word gedefinieer as die bank aan wie die oordraggewer 
("sender") se opdrag gerig is. Kyk art 4A-103(a)(4). 

21 Fry Basic Concepts 1410; Felsenfeld Article 4A 348. Banke word in art4A-105(a)(2) 
gedefinieer as enige persoon " ... engaged in the business of banking and includes a 
savings bank, savings and loan association, credit union, and trust company." 'n 
Takkantoor word vir doeleindes van hierdie wetgewing as 'n afsonderlike bank 
beskou. Dit is duidelik dat hierdie definisie sommige instellings insluit wat nie 
handelsbanke is nie. Volgens die amptelike kommentaar op artikel 4A reflekteer hierdie 
definisie egter die feit dat baie finansiele instellings nou funksies verrig wat voorheen 
net tot handelsbanke beperk was. Sulke instellings voer inderdaad ook fondsoordragte 
vir hulle kliente uit. 

22 Fry Basic Concepts 1410; Patrikis, Baxter & Bhala Article 4A 222; Turnbull UCC 
Article 4A 325. Kyk ook die amptelike kommentaar op art 4A-104. 

23 Fry Basic Concepts 1411 - 1412. 
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sodanige stelsels as verteenwoordigers van die oordraggewer beskou. 24 Die 

toepassing van artikel 4A word ook nie geraak deur die manier waarop die 

opdrag gegee word nie. Die betalingsopdrag kan dus mondeling, skriftelik of 

elektronies gegee word. 25 

lngevolge artikel 4A-501 (a) mag die regte en verpligtinge van die partye by 

wyse van ooreenkoms gewysig word, behalwe waar anders aangedui. Die 

reels van fondsoordragstelsels, vir sover hulle met artikel 4A bots, mag ook 

die bepalings van artikel 4A wysig. Sulke reels sal egter net die regte en 

verpligtinge van deelnemende banke raak, en nie die van die oordraggewer 

of begunstigde nie. 26 

18.2.3 Die aanname en uitvoering van 'n kredietoordrag 

18. 2. 3. 1 Die oordraggewende bank 

Dit spreek vanself dat totdat 'n betalingsopdrag aanvaar of aangeneem 

("accepted") is, die oordraggewende bank geen regte of verpligtinge het wat 

daaruit voortspruit nie. 27 lndien 'n betalingsopdrag geweier of afgewys 

("rejected") is, kan dit nie meer aanvaar word nie; indien dit aanvaar is, mag 

dit nie daarna geweier word nie. 28 

lndien die opdrag nie deur die bank aanvaar is nie, is die oordraggewer 

24 Art 4A-206(a). 

25 Kyk die amptelike kommentaar op art 4A-104. 

26 Kyk art 4A-501 (b). 

27 Geva Electronic Funds Transfers par 2.03; Fry Basic Concepts 1413. Daar rus geen 
verpligting op die oordraggewende bank om 'n opdrag te aanvaar nie, tensy die bank 
so ooreengekom het of deur die reels van 'n fondsoordragstelsel gedwing word om 
die opdrag te aanvaar. Kyk art 4A-212. 

28 Art 4A-21 O(d). Kennisgewing van verwerping is nie nodig om aanvaarding van die 
opdrag te verhoed nie. Die opdrag word slegs aanvaar wanneer die bank die opdrag 
uitvoer. Kyk art 4A-209(a) en Geva Electronic Funds Transfers par 2.03[2]. Daarmee 
word egter nie te kenne gegee dat daar nie voor die tyd 'n uitdruklike ooreenkoms 
aangegaan kan word om die opdrag uit te voer nie. Kyk bv art4A-305(d) ingevolge 
waarvan die oordraggewende bank aanspreeklik is vir kontrakbreuk indien die bank 
nagelaat het om 'n opdrag in stryd met 'n uitdruklike ooreenkoms te dien effekte uit 
te voer. 



419 

natuurlik nie verplig om die bank te betaal nie. lndien die bank reeds deur die 

oordraggewer betaal is, en die oordraggewer het nie kennis van verwerping 

op die datum waarop die opdrag uitgevoer moes gewees het, gekry nie, is die 

bedrag met rente terugbetaalbaar. 29 Die implikasie hiervan is dat die bank so 

gou as moontlik kennisgewing van verwerping moet gee, ten einde die 

betaling van rente vry te spring. 

'n Betalingsopdrag word deur die oordraggewende bank aanvaar wanneer die 

opdrag uitgevoer ("executed") word. 30 Die opdrag sal uitgevoer word 

wanneer die oordraggewende bank sy eie betalingsopdrag uitreik ten einde 

die betalingsopdrag wat ontvang is, uit te voer. 31 

Die betalingsopdrag wat deur die oordraggewende bank uitgereik word, moet 

in alle opsigte aan die opdrag van die oordraggewer voldoen. 32 In die eerste 

plek is die oordraggewende bank verplig om die fondsoordragstelsel wat die 

oordraggewer aangedui het, te gebruik. lndien die klient geen keuse 

uitgeoefen het nie, mag 'n oordragstelsel gebruik word wat in die 

29 Kyk art 4A-210(b); Turnbull UCC Article 4A 331. 

30 Art 4A-209(a). Die datum waarop die opdrag uitgevoer word ("execution date") kan 
van die betalingsdatum verskil. Die betalingsdatum kan ook deur die oordraggewer 
vasgestel word en is, indien nie vasgestel nie, die dag waarop die opdrag deur die 
begunstigde se bank ontvang word (art 4A-401 ). lndien daar wel 'n betalingsdatum 
is, sal die datum waarop die opdrag uitgevoer moet word ook daardie datum wees, 
of 'n vroeere datum wat redelikerwyse nodig sal wees om beta ling aan die 
begunstigde op die betalingsdatum moontlik te maak. Kyk Fry Basic Concepts 1422; 
Baxter & Bhala Payment Orders 1450 - 1451. lngevolge art 4A-209(d) kan 'n 
betalingsopdrag nie voor die "execution date" aanvaar word nie. lndien die 
oordraggewende bank die betalingsopdrag uitvoer voor die betrokke "execution date", 
en die betalingsgopdrag word daarna gekanselleer, mag die oordraggewende bank die 
bedrag van die begunstigde verhaal "to the extent allowed by the law governing 
mistake and restitution." Hierdie tydsbeperking wat daar op "acceptance" voor die 
"execution date" geplaas word, is volgens die amptelike kommentaar 8 op art 4A-209 
bedoel om die oordraggewer te beskerm teen 'n voortydige aanvaarding en uitvoering 
van die betalingsopdrag waar 'n latere betalingsdatum deur die oordraggewer bepaal 
is, en om die oordraggewer 'n geleentheid te laat om die opdrag te kanselleer. Kyk 
ook Geva Electronic Funds Transfers par 2.03[2]. 

31 Art 4A-301 (a). Daar is geen plig op die oordraggewende bank om 'n opdrag te 
aanvaar of uit te voer nie. Kyk Baxter & Shala Payment Orders 1452 - 1454. Art 
4A-302 sit die pligte van die oordraggewende bank wanneer die opdrag uitgevoer 
word, uiteen. 

32 Kyk art 4A-302(a)( 1). 
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omstandighede redelik is. 33 

Die metode van versending sal hoofsaaklik bepaal word deur die 

fondsoordragstelsel wat gebruik mag word. Die oordraggewer mag egter wel 

aandui dat die betalingsopdrag op 'n bepaalde wyse uitgevoer moet word. Die 

bank is in elk geval verplig om die vinnigste moontlike manier van versending 

aan te wend. 34 lndien die klient 'n spesifieke betalingsdatum aangedui het, sal 

die oordraggewende bank natuurlik verplig wees om sodanige 

versendingsmetode aan te wend wat betaling aan die begunstigde op daardie 

datum, of so gou daarna as moontlik, sal verseker. 35 lndien daar geen 

vasgestelde betalingsdatum is nie en die klient het ook nie die metode van 

versending aangedui nie, mag die oordraggewende bank die betalingsopdrag 

versend by wyse van "first class mail or by any means that are reasonable 

in the circumstances. "36 

lndien die oordraggewende bank nie die betalingsopdrag volgens die letter 

nagekom en uitgevoer het nie, sal die bank verplig wees om die oordraggewer 

vir sy uitgawes in verband met die oordrag en ook vir sogenaamde "incidental 

expenses", sowel as renteverlies, te betaal. 37 lndien die opdrag nie betyds 

uitgevoer word nie, sodat die begunstigde na die voorgeskrewe 

betalingsdatum betaling ontvang, is die bank ook aanspreeklik vir rente op die 

bedrag vir die tydperk van vertraging. 38 Gevolgskade is egter nie ingevolge 

artikel 4A verhaalbaar nie, tensy daar uitdruklik, by wyse van 'n ooreenkoms, 

daarvoor voorsiening gemaak is. 39 

33 Art 4A-302(b)(i). Kyk Baxter & Shala Payment Orders 1456; Turnbull UCC Article 4A 
333. lndien die oordraggewende bank van mening is dat die fondsoordragstelsel wat 
deur die oordraggewer aangedui is, die opdrag onnodig sal vertraag, is die bank nie 
verplig om die stelsel te gebruik nie. 

34 Art 4A-302(a)(2). Kyk oak Baxter & Shala Payment Orders 1457. 

35 Art 4A-302(a)(2). 

36 Art 4A-302(c). 

37 Kyk art 4A-305(b). Vgl oak Patrikis, Baxter & Shala Article 4A 242. 

38 Art 4A-305(a). Kyk oak Patrikis, Baxter & Shala Article 4A 241. 

39 Art 4A-305(c). Kyk oak McCarty U.C.C. Article 4A 341 ev; Turnbull UCC Article 4A 
339 - 341. 
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lndien die opdrag nie voltooi is nie, omdat die begunstigde se bank 

byvoorbeeld nie die opdrag aanvaar het nie, is die oordraggewende bank 

verplig om die bed rag aan die oordraggewer terug te betaal. 40 lndien die 

oordraggewende bank vanwee 'n uitdruklike ooreenkoms verplig was om 'n 

opdrag uit te voer, en die oordraggewende bank het nagelaat het om die 

opdrag uit te voer, sal sulke optrede neerkom op kontrakbreuk en sal die bank 

teenoor die oordraggewer aanspreeklik wees "for its expenses in the 

transaction and for incidental expenses and interest losses resulting from the 

failure to execute. "41 

Artikel 4A-206(a) bepaal die volgende: 

"If a payment order addressed to a receiving bank is transmitted to a funds-transfer 
system or other third party communication system for transmittal to the bank, the 
system is deemed to be an agent of the sender for the purpose of transmitting the 
payment order to the bank. If there is a discrepancy between the terms of the 
payment order transmitted to the system and the terms of the payment order by the 
system to the bank, the terms of the payment order of the sender are those 
transmitted by the system." 

lndien 'n oordraggewer dus gebruik maak van 'n fondsoordragstelsel om sy 

opdrag aan die bank oor te dra, sal so 'n stelsel as die oordraggewer se 

verteenwoordiger optree. Volgens die amptelike kommentaar op artikel 

4A-206 is die artikel ook van toepassing op versending deur 'n outomatiese 

klaringshuis. 42 lndien 'n oordraggewer byvoorbeeld 'n groot aantal 

kredietoordragte aan verskeie rekenings by ander banke wil maak, sal hierdie 

opdragte gewoonlik vervat word in 'n elektroniese toestel (bv 'n 

magneetband). Voordat sodanige opdragte uitgevoer kan word, moet hulle 

geprosesseer word. lndien die bank gebruik maak van 'n outomatiese 

klaringshuis om die opdragte te prosesseer, tree die klaringshuis as die 

verteenwoordiger van die bank op. lndien die klaringshuis dus 'n fout begaan, 

40 Art 4A-402(d). Kyk Baxter & Bhala Payment Orders 1462; Nelson Settlement 
Obligations 1467. 

41 Art 4A-305(d). Ander skade, wat gevolgskade insluit, kan slegs verhaal word indien 
daarvoor in 'n geskrewe ooreenkoms met die oordraggewende bank voorsiening 
gemaak is. Kyk ook Baxter & Bhala Payment Orders 1464. 

42 Die fondsoordragstelsel van die Federale Reserwebank is uitdruklik van hierdie 
bepaling uitgesluit. 
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sal die fout die bank se fout wees. 

Die oordraggewende bank sal ook verplig wees om van 'n bepaalde 

tussengangerbank gebruik te maak indien die bank deur die oordraggewer 

aangewys is.43 lndien geen tussengangerbank aangewys is nie, mag die 

oordraggewende bank een aanwys met die voorbehoud dat die 

betalingsopdrag so gou as moontlik versend sal word en dat die 

tussengangerbank met sorg ("ordinary care") gekeur is. 44 

18.2.3.2 Die tussengangerbank 

Die regte en pligte van 'n tussengangerbank stem ooreen met die van die 

oordraggewende bank. 45 Die tussengangerbank is geregtig op betaling van die 

oordraggewende bank sodra die opdrag aanvaar is. 46 Die bank is verder ook 

verplig om die opdrag van die oordraggewer soos deur die oordraggewende 

bank oorgedra is, noulettend uit te voer. 47 Sodra die opdrag deur die 

ontvangerbank aanvaar is, is die tussengangerbank verplig om die bank te 

betaal.48 

lndien die oordraggewer in sy opdrag aan die oordraggewende bank 'n 

spesifieke tussengangerbank aangedui het, en daardie tussengangerbank raak 

insolvent voordat betaling voltooi is, sal die oordraggewer steeds die 

oordraggewende bank moet betaal. Die oordraggewer sal egter die regte van 

die oordraggewende bank teenoor die tussengangerbank kan afdwing. 49 

lndien die oordraggewende bank van 'n tussengangerbank van sy eie keuse 

gebruik maak en die tussengangerbank raak insolvent, sal die 

oordraggewende bank die bedrag aan die oordraggewer moet terugbetaal en 

43 Art 4A-302(a)( 1 )(i). 

44 Art 4A-302(b)(ii). Kyk Baxter & Shala Payment Orders 1455 - 1456. 

45 Kyk Patrikis, Baxter & Bhala Article 4A 258 - 259. 

46 Art 4A-402(c). 

47 Kyk art 4A-302, 4A-303. 

48 Art 4A-402(b). 

49 Art 4A-402(e). Kyk ook Baxter & Shala Payment Orders 1426; Patrikis, Baxter & 
Bhala Article 4A 245; Turnbull UCC Article 4A 334. 
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horn dan na die insolvente tussengangerbank moet wend vir terugbetaling. 50 

18.2.3.3 Die ontvangerbank 

Die ontvangs van 'n betalingsopdrag deur die begunstigde se bank (die 

ontvangerbank) plaas geen verpligtinge op die bank totdat die bank die 

opdrag aanvaar of verwerp nie. 51 Wanneer die bank die opdrag aanvaar het, 

is die oordraggewende bank (of tussengangerbank, na gelang van die geval) 

verplig om die ontvangerbank te betaal. 52 Die begunstigde se bank aanvaar 

die opdrag deur die oordrag van fondse na die begunstigde te voltooi. In die 

algemeen geskied aanvaarding van die opdrag op die vroegste wanneer (i) 

betaling aan die begunstigde gemaak word of wanneer die begunstigde 

kennis gegee word van die ontvangs van die opdrag of dat die begunstigde 

se rekening gekrediteer is, 53 (ii) die totale bedrag van die oordraggewer se 

betalingsopdrag ontvang word, 54 of (iii) die begin van die volgende 

besigheidsdag na die betalingsdatum van die opdrag, mits die opdrag nie 

voorheen of binne een uur na die begin van die betrokke besigheidsdag 

verwerp is nie en die fondse beskikbaar is vir beta ling. 55 

Aanvaarding van die opdrag in gevalle (ii) en (iii) hierbo kan dus gebeur deur 

die blote passiewe optrede van die ontvangerbank. Aanvaarding kan egter 

verhoed word deur kennisgewing van verwerping ingevolge artikel 

50 Baxter & Shala Payment Orders 1426. 

51 Art 4A-212. Aanvaarding deur die ontvangerbank bring nie enige verpligtinge teenoor 
die oordraggewer mee nie. Aanvaarding beteken wel dat die ontvangerbank nou 
teenoor die begunstigde aanspreeklik is vir die bedrag wat oorgedra is. Kyk art 
4A-404(a). 

52 Art 4A-402(b). Kyk ook Turnbull UCC Article 4A 333. 

53 Art 4A-209(b)(1). Vgl ook art 4A-405(a). 

54 Art 4A-209(b)(2). Art 4A-403 reel betaling tussen die oordraggewende bank en die 
ontvangerbank. 

55 Art 4A-209(b)(3). In hierdie geval het beide die oordraggewer en die begunstigde 
rekenings by dieselfde bank. Betaling aan die begunstigde sal teweeggebring word 
deurdat die oordraggewer se rekening gedebiteer word en die begunstigde se rekening 
gekrediteer word. In sommige gevalle mag die bank nie in staat wees om die opdrag 
te aanvaar nie, omdat die bank nie voor die einde van die dag seker sal wees of daar 
wel genoeg fondse in die oordraggewer se rekening sal wees nie. Daarom vind die 
oordrag eers die volgende dag na die betalingsdatum plaas. 
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4A-403(a)( 1) of (2) aan die oordraggewer te gee. 56 

lndien die opdrag nie voltooi is omdat die begunstigde se bank nie die opdrag 

aanvaar het nie, is die bedrag wat betaal is met rente aan die oordraggewer 

terugbetaalbaar. 57 

lndien die ontvangerbank die rekening van die begunstigde krediteer, sal 

betaling plaasvind wanneer die begunstigde in kennis gestel word van die reg 

om te onttrek, wanneer die bank die krediet teen 'n skuld van die begunstigde 

aanwend, of wanneer die fondse andersins aan die begunstigde beskikbaar 

gestel word. 58 Die ontvangerbank mag nie die begunstigde betaal onderhewig 

aan 'n voorwaarde dat die bank sodanige betaling mag terugvorder indien die 

bank nie betaling van die opdrag verkry nie. 59 lndien die beta ling egter by 

wyse van 'n fondsoordragstelsel gemaak word, en die reels van die stelsel 

maak daarvoor voorsiening dat betaling voorwaardelik is totdat die 

ontvangerbank beta ling ontvang, sal die beta ling slegs onderhewig aan so 'n 

voorwaarde gemaak kan word indien (i) die reel vereis dat beide die 

begunstigde en die oordraggewer, voordat die oordrag ge'inisieer word, in 

kennis gestel word van die voorwaardelike aard van die betaling, (ii) die 

begunstigde, die ontvangerbank en die oordraggewende bank ingestem het 

om aan die voorwaarde gebonde te wees, en (iii) die ontvangerbank nie 

56 lndien 'n betalingsopdrag egter deur middel van FedWire uitgereik is, geskied 
aanvaarding ingevolge art 4A-209(b)(2) outomaties, omdat die stelsel teweegbring dat 
die Federale Reserwerekening van die ontvangerbank gekrediteer word en beta ling dus 
finaal is wanneer die betalingsopdrag ontvang word. Kyk oak art 4A-502(c)(3) vir 'n 
verdere uitsondering op die ontvangerbank se reg om te verwerp. 

57 Kyk art 4A-402(c) en (d). 

58 Art 4A-405(a). Kyk Turnbull UCC Article 4A 335 - 336; Ballen & Diana Duties 1469. 
Dit blyk duidelik uit hierdie bepaling dat betaling meer is as net die blote kreditering 
van die begunstigde se rekening. Kyk Geva International Funds Transfers 146. Die 
begunstigde moet 6f in kennis gestel word van die kreditering, 6f die fondse moet 
andersins aan horn beskikbaar gestel word, 6f aangewend word teen sy skuld by die 
bank. 

59 Art 4A-405(c). lndien die bank dus die begunstigde betaal voordat die bank betaling 
vanaf die oordraggewer verkry het, aanvaar die bank die risiko dat die oordraggewer 
nie kan betaal nie. Die bank kan homself teen hierdie risiko beskerm deur aanvaarding 
van die opdrag uit te stel. lndien die bank egter die opdrag aanvaar, is die bank verplig 
om die begunstigde te betaal. Kyk Geva Payment 117; Patrikis, Baxter & Bhala Article 
4A 252 - 253; Geva International Funds Transfers 144 - 146. 
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betaling ontvang het van die betalingsopdrag wat aanvaar is nie. 60 lndien 'n 

fondsoordragstelsel gebruik word 11 
••• (i) [which] nets obligations multilaterally 

among participants, and (ii) has in effect a loss-sharing agreement among 

participants for the purpose of providing funds necessary to complete 

settlement of the obligations of one or more participants that do not meet 

their settlement obligations ... 11
, en indien die fondsoordragstelsel ten spyte 

van hierdie maatreels nie daarin slaag om te vereffen nie, sal die 

ontvangerbank daarop geregtig wees om betaling van die begunstigde terug 

te vorder. 61 

lndien die opdrag deur die ontvangerbank aanvaar is, is daar terselftertyd ook 

voldoening of aflossing van die onderliggende verbintenis. 62 Die verpligting 

van die oordraggewer om te betaal, word deur die verpligting van die 

ontvangerbank vervang. 63 

18.2.3.4 Kansellasie (herroeping) of wysiging van 'n betalingsopdrag 

Artikel 4A-211 la at die kansellasie (herroeping) en wysiging van 'n 

betalingsopdrag toe totdat die opdrag aanvaar is. 64 lndien daar 'n 

sekuriteitsprosedure bestaan, sal die wysiging of kansellasie ook geverifieer 

moet word alvorens dit deur die bank aanvaar sal word. 65 Die kansellasie of 

wysiging moet op so 'n wyse aan die bank oorgedra word dat dit die bank 'n 

60 Art 4A-405(d). Kyk Patrikis, Baxter & Shala Article 4A 253 - 254; Geva International 
Funds Transfers 14 7. 

61 Art 4A-405(e). CHIPS het byvoorbeeld 'n reeling ingevolge waarvan die banke wat 
aan die stelsel deelneem, ooreengekom het om fondse by te dra wanneer een die 
banke nie in staat is om te betaal nie, ten einde die stelsel in staat te stel om te 
betaal. Hierdie artikel sal dus net van toepassing wees indien, ten spyte van die 
reeling, CHIPS nie in staat is om te betaal nie. Kyk Ballen & Diana Duties 14 70; 
Patrikis, Baxter & Shala Article 4A 251 - 252. 

62 Art 4A-406(a). Vgl ook Felsenfeld Article 4A 356. lndien die begunstigde egter met 
die oordraggewer ooreengekom het op 'n ander wyse van betaling, sal aanvaarding 
van die betalingsopdrag deur die ontvangerbank nie voldoening meebring nie. Kyk art 
4A-406(b). 

63 Kyk die amptelike kommentaar op art 4A-406. 

64 Kyk Turnbull UCC Article 4A 331 - 332; Felsenfeld Article 4A 353. 

65 Art 4A-211(a). 
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redelike tyd ("reasonable opportunity") laat om daarop te reageer voordat die 

opdrag aanvaar word. 66 Die blyk duidelik hieruit dat die begrip "aanvaarding" 

belangrik is. 67 Die opdrag kan dus herroep word voor aanvaarding daarvan -

omgekeerd - as die opdrag herroep is, kan dit nie meer aanvaar word nie. 

lndien die bedrag betaal is ten spyte van die feit dat die betalingsopdrag 

herroep is, mag die oordraggewer ingevolge artikel 4A-402(d) die bedrag van 

die bank terugvorder. lngevolge artikel 4A-303(a) mag die bank op sy beurt 

die geld wat aan die begunstigde betaal is, terugeis " ... to the extent allowed 

by the law governing mistake and restitution ... " .68 

'n Bank (die oordraggewende bank of die ontvangerbank) mag ooreenkom om 

'n opdrag te kanselleer of wysig selfs nadat dit aanvaar is. 69 Die 

oordraggewende bank is verplig om 'n kansellasieopdrag uit te reik. 70 Die 

ontvangerbank kan slegs ooreenkom om 'n betalingsopdrag te kanseller as die 

opdrag ongemagtig is of foutief is. 71 Die banke kan selfs ingevolge die reels 

66 Art 4A-211 (b). Kyk Turnbull UCC Article 4A 311. 

67 Kyk 18.2.3.1 supra en Cowie Cancellation 748 ev. 

68 Kyk oak Cowie Cancellation 749. 

69 Die belang van die feit dat die bank moet instem alvorens gekanselleer kan word nadat 
die betalingsopdrag aanvaar is, is in die amptelike kommentaar op art 4A-211 (c) 
beklemtoon: "It is unreasonable to impose on the receiving bank a risk of loss with 
respect to a cancellation request without the consent of the receiving bank." Die 
artikel verduidelik egter nie hoe en waar die instemming van die bank verkry moet 
word nie. Art 4A-211 (f) bied beskerming aan die banke deurdat die oordraggewer 
verplig word om die bank te vergoed vir enige verlies wat die bank mag ly as gevolg 
van die feit dat die bank instem om te kanselleer nadat die betalingsopdrag aanvaar 
is. Die banke word egter geensins verplig om tot kansellasie na aanvaarding van die 
opdrag toe te stem nie. Kyk Cowie Cancellation 76. 

70 Art 4A-211(c)(1 ). 

71 Art 4A-202(a) bepaal welke betalingsopdragte ongemagtig is. Foutiewe 
betalingsopdragte word nie nader gedefinieer nie, maar verwys klaarblyklik nie na 
"foute" wat spruit uit die onderliggende verhouding tussen skuldeiser en skuldenaar 
nie, maar verwys eerder na sogenaamde klerikale foute wat in die oordragproses 
gemaak word. Kyk Cowie Cancellation 758. Art 4A-211(c)(2) plaas die volgende 
beperkinge op die ontvangerbank se vermoe om te kanselleer: 

"With respect to a payment order accepted by the beneficiary's bank, 
cancellation or amendment is not effective unless the order was issued in 
execution of an unauthorised payment order, or because of a mistake by a 
sender in the funds transfer which resulted in the issuance of a payment order 
(i) that is a duplicate of a payment order previously issued by the sender, (ii) 
that orders payment to a beneficiary not entitled to receive payment from the 
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van 'n bepaalde fondsoordragstelsel verplig wees om die kansellasie of 

wysiging te aanvaar, mits die banke in staat is om sodanige opdrag wat reeds 

uitgereik is, te kanselleer of te wysig. 72 

18.2.4 Ongemagtigde en foutiewe betalingsopdragte 

18. 2. 4. 1 Die sekuriteitsprosedure 

Artikel 4A-201 definieer 'n sekuriteitsprosedure as 'n prosedure wat by wyse 

van ooreenkoms tussen die bank en sy klient daargestel is, en wat ten doel 

het om die egtheid van 'n betalingsopdrag te verifieer, of om enige foute in 

die versending of inhoud van 'n betalingsopdrag op te spoor. 73 

Omdat die sekuriteitsprosedure ingevolge artikel 4A slegs by wyse van 

ooreenkoms daargestel kan word, word daar oak aan die insette van die 

oordraggewer erkenning verleen. Soos uit die bespreking hieronder sal blyk, 

is dit vir beide die bank en die oordraggewer van belang dat 'n toereikende 

prosedure wat in die behoeftes van al die betrokke partye sal voldoen, 

daargestel word. 74 

18. 2. 4. 2 Ongemagtigde betalingsopdragte 

lndien 'n betalingsopdrag ongemagtig was en die bank het nie die opdrag met 

behulp van die sekuriteitsprosedure geverifieer nie, sal die oordraggewer nie 

aanspreeklik wees vir die bed rag van die opdrag nie. 75 In so 'n geval sal die 

originator, or (iii) that orders payment in an amount greater than the amount 
that the beneficiary was entitled to receive from the orginator. If the payment 
order is cancelled or amended, the beneficiary's bank is entitled to recover 
from the beneficiary any amount paid to the beneficiary to the extent allowed 
by the law governing mistake and restitution." 

72. Kyk art 4A-211 (c); Cowie Cancellation 754 ev. 

73. Kyk French Payment Orders 1427; Felsenfeld Article 4A 350 ev. 

74. Art 4A-201 sit 'n aantal items, soos byvoorbeeld algoritmes, kodes, enkodering, ens, 
uiteen wat as sekuriteitsmaatreels aangewend kan word. Dit is egter interessant dat 
vergelyking met die gemagtigde handtekening van die klient opsigself, nie volgens art 
4A-201 voldoende sekuriteit daarstel nie. Kyk French Payment Orders 1428. 

75 Kyk Patrikis, Baxter & Bhala Article 4A 232. 
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bank se enigste remedie wees om horn na die begunstigde te wend vir 'n 

terugbetaling. 76 

lndien die opdrag ongemagtig was en die bank het wel die opdrag geverifieer, 

sal die oordraggewer aanspreeklik gehou word, mits daar aan die volgende 

vereistes voldoen word: 77 In die eerste plek moes die bank en sy klient 

ooreengekom het dat alle betalingsopdragte van die klient vir die egtheid 

daarvan by wyse van 'n sekuriteitsprosedure geverifieer sal word. Daar kan 

dus geargumenteer word dat hierdie vereiste nie nagekom sal word indien die 

bank die opdrag verifieer sonder dat daar oor die prosedure vooraf 

ooreengekom is nie. 78 Dit is verder ook belangrik om daarop te let dat die 

bank en die klient ooreen moes gekom het dat die egtheid van die 

betalingsopdragte geverifieer sal word. Soos blyk uit die definisie van 'n 

sekuriteitsprosedure hierbo, mag 'n sekuriteitsprosedure daargestel word om 

die egtheid van betalingsopdragte te verifieer, of om foute in die versending 

of inhoud van betalingsopdragte op te spoor. 'n Ooreenkoms om slegs foute 

op te spoor, sal dus nie aan hierdie vereiste voldoen nie. 79 

In die tweede plek moet die sekuriteitsprosedure 'n kommersieel redelike 

("commercially reasonable") metode wees om ongemagtigde 

betalingsopdragte op te spoor. lngevolge artikel 4A-202(c) is die vraag of die 

prosedure wel kommersieel redelik is, 'n regsvraag. Daar word ook 'n aantal 

faktore uiteengesit wat in oorweging geneem kan word ten einde vas te stel 

of 'n bepaalde sekuriteitsprosedure kommersieel redelik is of nie. 00 Hierdie 

vereiste het skynbaar ten doel dat sekuriteitsprosedures, met inagneming van 

die bank se vermoe, aan die klient se behoeftes sal voldoen. 

76 lndien die bank nie die sekuriteitsprosedure nagekom het nie, maar die opdrag was 
wel gemagtig, sal die oordraggewer natuurlik steeds aanspreeklik wees om te betaal. 
Kyk art 4A-202(a). Vgl ook French Payment Orders 1429 en die amptelike 
kommentaar op art 4A-202. 

77 Kyk art 4A-202{b). Vgl ook Patrikis, Baxter & Bhala Article 4A 232 - 233. 

78 Vgl in die verband die definisie van 'n sekuriteitsprosedure soos hierbo uiteengesit. 
Kyk ook French Payment Orders 1429 - 1430. 

79 French Payment Orders 1430. 

80 Kyk French Payment Orders 1431 - 1435 vir 'n bespreking van hierdie faktore. Vgl 
ook Patrikis, Baxter & Bhala Article 4A 235 - 236; Turnbull UCC Article 4A 337 en 
die amptelike kommentaar op art 4A-202. 
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Die bank moet in die derde plek bewys dat die opdrag te goeder trou aanvaar 

is. Volgens artikel 4A-105(a)(6) beteken goeie trou " ... honesty in fact and the 

observance of reasonable commercial standards of fair dealing". In die laaste 

instansie moet die bank natuurlik ook bewys dat daar aan die 

sekuriteitsprosedure voldoen is en dat daar ook voldoen is aan enige 

geskrewe ooreenkomste met die klient of opdragte van die klient wat die 

aanvaarding van bepaalde betalingsopdragte mag beperk. 81 

Die bank sal egter nie 'n ongemagtigde opdrag wat geverifieer is, kan afdwing 

nie, indien die klient kan bewys dat opdrag nie gegee is deur 'n persoon ... 

(i) entrusted at any time with duties to act for the customer with respect to 
payment orders or the security procedure; or (ii) who obtained access to transmitting 
facilities of the customer or who obtained, from a source controlled by the customer 
and without authority of the receiving bank, information facilitating breach of the 
security procedure, regardless of how the information was obtained or whether the 
customer was at fault. "82 

lndien die klient dus kan bewys dat die bedrog gepleeg is deur 'n 

ongemagtigde derde party wat nie toegang tot die klient se sogenaamde 

"transmitting facilities" gehad het nie, of tot inligting wat deur die klient 

beheer word en wat die bedrog kon teweegbring nie, sal die bank die risiko 

van skade weens die bedrog dra. 83 Selfs al word daar dus voldoen aan 'n 

kommersieel redelike sekuriteitsprosedure, is die bank nie volkome beskerm 

nie. 84 

Die gevolge van artikel 4A-202(b) kan natuurlik by wyse van ooreenkoms 

81 Kyk French Payment Orders 1437. 

82 Kyk art 4A-203(a)(2). Vergelyk oak French Payment Orders 1438 - 1439 oor die 
bewyslas wat daar op die klient geplaas word. 

83 French Payment Orders 1440. Volgens Lewis Allocation of loss 25 70 is hierdie 'n 
bewyslas wat nie maklik deur die oordraggewer gekwyt sal kan word nie. 

84 Lewis Allocation of loss 2568 - 2572 kritiseer hierdie bepalings omdat die moontlike 
nalatigheid van die ontvangerbank nie in ag geneem word nie. Daar is met ander 
woorde geen bepaling wat die nalatige ontvangerbank in gevalle waar daar geen skuld 
by 6f die oordraggewer, 6f die oordraggewende bank teenwoordig was nie, 
aanspreeklik stel nie. 
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tussen die partye gewysig word. 85 lngevolge artikel 4A-203(a)( 1) mag die 

oordraggewende bank by wyse van 'n geskrewe ooreenkoms met die klient 

ooreenkom dat die bank alle risiko's ten opsigte van ongemagtigde opdragte 

sal dra, of selfs ooreenkom om die risiko van skade met die klient te deel. 

lndien daar gebruik gemaak is van 'n fondsoordragstelsel, mag die reels van 

sodanige stelsel, vir saver daarvoor voorsiening gemaak is, die regte en 

verpligtinge van deelnemende banke wysig. 86 Dit blyk egter dat die regte en 

verpligtinge van die partye wat nie banke is nie, nie deur sodanige reels van 

fondsoordragstelsels gewysig word nie. 87 

18. 2. 4. 3 Foutiewe betalingsopdragte 

Artikel 4A-205 spreek drie soorte foute aan, naamlik betaling aan die 

verkeerde begunstigde, 'n grater betaling as deur die oordraggewer bedoel 

en die uitreiking van 'n duplikaat betalingsopdrag. Artikel 4A-205(a)(1) bepaal 

dat indien die oordraggewer bewys dat die oordraggewer self voldoen het aan 

die sekuriteitsprosedure, en dat die betrokke fout opgespoor sou gewees het 

indien die oordraggewende bank oak voldoen het aan die 

sekuriteitsprosedure, die oordraggewer nie aanspreeklik is om die bedrag van 

die foutiewe betalingsopdrag te betaal nie. Hierdie artikel sal dus nie 

toepassing vind indien die partye nie op 'n sekuriteitsprosedure ooreengekom 

het nie. Die artikel gee oak gevolg aan die feit dat 'n sekuriteitprosedure nie 

effektief sal wees indien al die betrokke partye nie daaraan voldoen het nie. 88 

In gevalle waar die verkeerde begunstigde betaal is, of waar daar 'n duplikaat 

betalingsopdrag was (die begunstigde is dus twee keer betaal) en die 

oordraggewer het horn van bogenoemde bewyslas gekwyt, is die 

oordraggewer nie aanspreeklik vir die bedrag nie en mag di.e oordraggewende 

bank die bedrag van die begunstigde terugvorder "to the extent allowed by 

85 Art 4A-501 (a) laat die partye in die algemeen toe om by wyse van ooreenkoms die 
regte en verpligtinge van die partye te wysig. Art 4A-202(f) verbied egter die partye 
om die bepalings van art 4A-202 en 4A-203, behalwe vir saver daarvoor voorsiening 
gemaak is, by wyse van ooreenkoms te wysig. 

86 Kyk Fry Basic Concepts 1418; French Payment Orders 1441 en die amptelike 
kommentaar op art 4A-202 en 4A-203. 

87 Kyk art 4A-501 (b) en die kommentaar van French Payment Orders 1441 - 1442. 

88 Kyk die amptelike kommentaar op art 4A-205. 
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the law of mistake and restitution. "89 

lndien die bedrag wat betaal is, groter is as die bedrag bedoel deur die 

oordraggewer, en die oordraggewer het horn van bogenoemde bewyslas 

gekwyt, is die oordraggewer nie verplig om die bedrag te betaal wat groter 

is as die bedrag bedoel nie, en is die oordraggewende bank geregtig om die 

surplus bedrag van die begunstigde terug te vorder op dieselfde gronde as 

hierbo genoem. 90 

Die oordraggewende bank mag deur die uitreiking van 'n verdere 

betalingsopdrag sy fout regstel, indien daar 'n kleiner bedrag as die 

aangeduide bedrag betaal is. lndien die bank egter nie sy fout regstel nie, is 

die oordraggewer slegs verplig om die kleiner bed rag te beta al. 91 Die gevolg 

hiervan is natuurlik dat die onderliggende skuld slegs gedeeltelik gedelg is. 92 

18.2.4.4 Onjuiste beskrywing van die begunstigde 

As algemene beginsel word aanvaar dat waar die beskrywing van die 

begunstigde dui op 'n nie-bestaande of onherkenbare persoon, geen persoon 

as begunstigde op die bedrag geregtig is nie en dat so 'n opdrag nie deur die 

ontvangerbank aanvaar kan word nie. 93 Die opdrag kan ook nie aanvaar word 

indien die ontvangerbank bewus is van 'n teenstrydigheid tussen die naam en 

rekeningnommer van die begunstigde nie. 94 Alie gelde wat in verband met 

sodanige opdrag ontvang is, moet teruggestuur word, omdat die opdrag nie 

voltooi is nie. 95 In sulke gevalle sal die ontvangerbank die skade ly aangesien 

die geld wat oorgedra is aan die oordraggewer terugbesorg moet word. lndien 

moontlik, sal die ontvangerbank die bedrag wat aan die verkeerde persoon 

89 Art 4A-205(a)(2). Vgl ook art 4A-303(a). 

90 Art 4A-205(a)(3). Kyk ook Baxter & Shala Payment Orders 1459. Vgl ook art 
4A-303(a) en Turnbull UCC Article 4A 334. 

91 Kyk art 4A-303(b). 

92 Art 4A-406(a),(b). 

93 Art 4A-207(a). 

94 Art 4A- 207(b)(2). 

95 Kyk Patrikis, Baxter & Shala Article 4A 246; Art 4A-402(c). 
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betaal is, moet terugvorder. 96 

lndien die begunstigde se bank (die ontvangerbank) nie bewus is van die 

teenstrydighede tussen die naam en rekeningnommer van die begunstigde 

nie, mag die ontvangerbank op die rekeningnommer steun. 97 Die 

ontvangerbank het naamlik geen verpligting om vas te stel of die naam en 

nommer na dieselfde persoon verwys nie. 98 Die oordraggewer is nie verplig 

om te betaal indien hy kan bewys dat die persoon wat by wyse van die 

rekeningnommer ge"identifiseer is, nie die bedoelde begunstigde is nie. 99 lndien 

die oordraggewende bank egter kan bewys dat die oordraggewer wel kennis 

gehad het van die feit dat die ontvangerbank betaling in ooreenstemming met 

die rekeningnommer mag maak, sal die oordraggewer tog verplig wees om te 

betaal. 100 

18.2.4.5 Die plig van die klient om ongemagtigde en foutiewe oordragte te 

rapporteer 

lngevolge artikel 4A-204 is die bank verplig om alle ongemagtigde bedrae met 

rente aan die klient terug te betaal. 101 Artikel 4A-204 plaas egter ook 'n plig 

op die klient om die nodige sorg ( 11 ordinary care 11
) aan die dag te le om vas 

te stel of 'n opdrag ongemagtig was. Daar word van die klient vereis om, 

nadat kennisgewing in verband met die opdrag van die bank ontvang is, die 

bank binne 'n redelike tyd wat nie negentig dae oorskry nie, daarvan in kennis 

te stel. Redelike tyd word nie gedefineer nie, en sal dus afhang van die 

96 Kyk art 4A-402(b) en (c); Patrikis, Baxter & Bhala Article 4A 24 7. 

97 Felsenfeld Article 4A 352. 

98 Art 4A-207(b)( 1 ). Lewis Allocation of Loss 2572 - 2575 kritiseer hierdie bepaling, 
omdat daar nie in ag geneem is dat die ontvangerbank juis in die beste posisie is om 
na te gaan of die naam en nommer ooreenstem nie. Volgens die amptelike 
kommentaar op art 4A-207 sal so 'n plig op die ontvangerbank tot gevolg he dat die 
voordele van geoutomatiseerde betaling tot niet gaan. Kyk ook Turnbull UCC Article 
4A 338 - 339. 

99 Art 4A-207(c)(2). 

100 Die oordraggewer het natuurlik in so 'n geval ook die reg om die bed rag van die 
ontvanger terug te vorder. Kyk art 4A-207(d). Kyk ook art 4A-208 wat die posisie 
reel in gevalle waar die tussengangerbank of die ontvangerbank onjuis beskryf is. 

101 Kyk Geva Electronic Funds Transfers par 2.05[2]. 
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besondere omstandighede van elke geval. 102 lndien die klient nie hierdie plig 

nakom nie, sal die klient nie geregtig wees op rente op die bedrag wat die 

bank moet terugbetaal nie. 

Die tydperk van negentig dae word begin deur ontvangs van 'n kennisgewing 

van die bank dat die opdrag aanvaar is of dat die klient se rekening met die 

bedrag van die opdrag gedebiteer is. lndien die klient nie sy plig nakom soos 

uiteengesit deur artikel 4A-204 nie, is die enigste nadeel die feit dat daar 'n 

gevolglike renteverlies is. Die bank is steeds verplig om ongemagtigde bedrae 

terug te betaal. Die bedoeling was dus nie om 'n plig op die klient te plaas 

wat sou veroorsaak dat die verlies of ska de weens 'n ongemagtigde opdrag 

na die klient verskuif word nie. 103 Die renteverlies vir die klient kan egter 

substansieel wees in gevalle waar daar groot bedrae oorgedra is. Die verlies 

aan rente behoort dus vir alle kliente genoegsame aansporing te wees om 

hulle bankstate gereeld na te gaan. 104 

Die oordraggewer of klient het egter ook 'n plig om redelike sorg ("ordinary 

care") aan die dag te le om foute op te spoor. 105 lndien die oordraggewer 

kennisgewing van die bank ontvang van 'n bepaalde oordrag, is die 

oordraggewer ook verplig om die bank van enige foute binne 'n redelike 

tydperk wat nie negentig dae oorskry nie, in kennis te stel. In di en die bank 

kan bewys dat die oordraggewer nie hierdie plig nagekom het nie, sal die 

oordraggewer verplig wees om die bank vir enige bewese skade wat die bank 

gely het as gevolg van die foutiewe oordrag, te vergoed. Die oordraggewer 

se aanspreeklikheid mag egter nie die bedrag van die opdrag oorskry nie. 106 

lngevolge artikel 4A-304 is die bank in so 'n geval ook nie verplig om die 

oordraggewer rente op die betrokke bedrag te betaal nie. 

102 French Payment Orders 1442. Volgens Geva Electronic Funds Transfers par 2.05[2] 
kan dit wat 'n redelike tyd sal wees ook by wyse van ooreenkoms vasgestel word. 

103 Kyk die amptelike kommentaar op art 4A-204. 

104 Kyk French Payment Orders 1443. 

105 "Foute" verwys na betaling aan die verkeerde begunstigde, betaling van 'n bedrag 
grater as die bed rag deur die oordraggewer bedoel, of die duplisering van 'n 
betalingsopdrag. Kyk art 4A-205(a). 

106 Art 4A-205(b). lngevolge art 4A-501 kan die partye natuurlik ooreenkom om hulle 
aanspreeklikheid ingevolge artikel 4A-205 te wysig. 
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Die noodsaaklikheid dat kliente hulle bankstate noukeurig moet nagaan, word 

dus weer eens hierdeur beklemtoon. 107 Dit is egter oak duidelik dat die bank 

behoorlike en voldoende inligting op sulke bankstate sal moet verskaf sodat 

die klient in staat gestel sal wees om wel enige foute op te spoor. 

18.3 UNCITRAL 

18.3.1 lnleiding 

Die modelwet wat deur UNCITRAL aanvaar is, is volgens Bergsten die direkte 

gevolg van die ontwikkeling van hoespoed, hoewaarde elektroniese 

kredietoordragstelsels vir binnelandse en internasionale gebruik. 108 Die 

toename in die gebruik van kredietoordragte as betalingsmetode het op 'n 

leemte in die reg gedui. Die meeste interbank-betalings was tot onlangs by 

wyse van debietoordragte deur die invordering van tjeks en ander soortgelyke 

instrumente gedoen. In Suid-Afrika word die invordering van tjeks en wissels 

byvoorbeeld deur die Wisselwet109 gereel, terwyl daar geen soortgelyke 

wetgewing bestaan om kredietoordragte te reel nie. 

Op internasionale gebied het dieselfde probleem horn voorgedoen. Daar was 

naamlik geen uniforme stel reels om kredietoordragte te reel nie. 110 Hierdie 

modelwet poog om hierdie leemte te vul. 

18.3.2 Toepassingsveld 

In die eerste plek is hierdie modelwet net op internasionale kredietoordragte 

van toepassing. Artikel 1 ( 1) bepaal dat die modelwet slegs op 

kredietoordragte ingevolge waarvan "any sending bank and its receiving bank 

are in different States", van toepassing is. Daar is egter geen rede waarom 

die modelwet nie ook gebruik kan word om binnelandse kredietoordragte te 

107 Kyk French Payment Orders 1445. 

108 Bergsten UNCITRAL Model Law 276. Vgl ook Bergsten International Credit Transfers 
33 ev; Schneider The Uniform Rules 452 - 454. 

109 34 van 1964. 

110 Kyk Bergsten International Credit Transfers 35 - 36; Werner Regulation of Wire 
Transfers 745; Schneider The Uniform Rules 453. 
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reel nie. 111 

Die modelwet is uiteraard net op kredietoordragte van toepassing. 112 Daar is 

besluit om die modelwet nie tot elektroniese oordragte of betalingsopdragte 

te beperk nie, maar om oak papier-gebaseerde oordragte in te sluit. Die rede 

hiervoor was dat die onderskeid tussen die twee nie altyd so duidelik gemaak 

kan word nie, omdat bepaalde oordragte dikwels beide vorme van 

kommunikasie kan insluit. 113 Die klient mag byvoorbeeld 'n geskrewe 

betalingsopdrag aan sy bank gee en die bank mag hierdie opdrag by wyse 

van 'n elektroniese oordrag wat aan die ontvangerbank (die begunstigde se 

bank) gerig is, uitvoer. 

Die modelwet is verder van toepassing op alle internasionale kredietoordragte, 

oak daardie kredietoordragte wat nie net deur banke uitgevoer word nie, maar 

deur ander instellings wat kredietoordragte as deel van hulle bedryf en op 

dieselfde wyse as banke, uitvoer. 114 Die rede hiervoor was dat dit onmoontlik 

was om "bank" op so 'n wyse te definieer dat dit vir alle lande aanvaarbaar 

sou wees. 115 

Die betalingsopdrag moet verder onvoorwaardelik wees. Artikel 2(b) omskryf 

111 Bergsten UNCITRAl Model law 278; Schneider The Uniform Rules 459. Vgl ook die 
Report of the United Nations Commission on International Trade on the work of its 
twenty fourth session (A/4611 7, Supplement No 1 7) 7 (hierna aangehaal as Report 
Al46/17). 

112 Artikel 2(a) omskryf 'n kredietoordrag as " ... the series of operations, beginning with 
the orginator's payment order, made for the purpose of placing funds at the disposal 
of a beneficiary. The term includes any payment order issued by the originator's bank 
or any intermediary bank intended to carry out the orginator's payment order. A 
payment order issued for the purpose of effecting payment for such an order is 
considered to be part of a different credit transfer." Kyk ook Schneider The Uniform 
Rules 458. 

113 Kyk Report A/46/17 7. Vgl ook Schneider The Uniform Rules 459 - 460. 

114 Art 1 (2) bepaal dat die modelwet "applies to other entities that as an ordinary part of 
their business engage in executing payment orders in the same manner as it applies 
to banks". Banke word nie in die ontwerp gedefinieer nie. Hierdie bepaling in artikel 
1 bring mee dat selfs al is 'n bepaalde instelling nie as 'n bank geklassifiseer nie, die 
modelwet wel sy aktiwiteite, vir sover dit internasionale kredietoordragte betref, sal 
reel. Kyk ook Schneider The Uniform Rules 458. 

115 Vgl ook Report A/46/17 15 - 17; Bergsten UNCITRAl Model law 278. 
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naamlik 'n betalingsopdrag as 'n -

11 
••• unconditional instruction, in any form, by a sender to a receiving bank to place at 

the disposal of a beneficiary a fixed or determinable amount of money if: 

(i) the receiving bank is to be reimbursed by debiting an account of, or 
otherwise receiving payment from, the sender, and 

(ii) the instruction does not provide that payment is to be made at the request 
of the beneficiary. 11 

Subparagrawe (i) en (ii) is ingesluit om debietoordragte spesifiek uit te sluit. 116 

Ten einde voorsiening te maak vir begunstigdes wat nie 'n rekening by die 

ontvangerbank het nie, en wat moontlik deur artikel 2(b)(ii) getref sal word, 

is die volgende bepaling ook by artikel 2(b) gevoeg: 117 

11 Nothing in this paragraph prevents an instruction from being a payment order merely 
because it directs the beneficiary's bank to hold, until the beneficiary requests 
payment, funds for a beneficiary that does not maintain an account with it." 

Artikel 3( 1) be pa al egter: 

"When an instruction is not a payment order because it is subject to a condition but 
a bank that has received the instruction executes it by issuing an unconditional 
payment order, thereafter the sender of the instruction has the same rights and 
obligations under the law as the sender of a payment order and the beneficiary 
designated in the instruction shall be treated as the beneficiary of a payment order. 11 

Hierdie artikel is ingevoeg na besware oor die uitsluiting van voorwaardelike 

betalingsopdragte. 118 Die gevoel was egter dat die vervulling van 'n bepaalde 

voorwaarde nie 'n aspek is wat deur die modelwet gereel behoort te word 

nie. 'n Voorwaardelike opdrag is dus onderhewig aan die bepalings van die 

modelwet sodra dit deur die uitreiking van 'n onvoorwaardelike opdrag deur 

die oordraggewende bank uitgevoer is, ongeag of die voorwaarde vervul is 

of nie. Artikel 3(2) bepaal gevolglik: 

116 Kyk Report A/46/17 13. 

117 Kyk Report A/46/17 13. 

118 Dit is veral die Europese deelnemers wat beswaar gehad het teen die uitsluiting van 
voorwaardelike betalingsopdragte. Kyk Report A/46/17 11 - 13. 
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"This law does not govern the time of execution of a conditional instruction received 
by a bank, nor does it affect any right or obligation of the sender of a conditional 
instruction that depends on whether the condition has been satisfied." 

Die effek hiervan is dat die uitvoering van 'n voorwaardelike opdrag dus 

onvoorwaardelik moet wees ten einde die modelwet daarop van toepassing 

te maak. Die vervulling van die voorwaarde word hoegenaamd nie deur die 

modelwet gereel nie. 

18.3.3 Die aanname en uitvoering van betalingsopdragte 

18.3.3.1 Die oordraggewende bank 

Die mo.delwet maak dit duidelik dat geen bank wat 'n betalingsopdrag 

ontvang, of dit die oordraggewende bank, 'n tussengangerbank of die 

begunstigde se bank is, enige verpligting het wat uit die opdrag ontstaan 

totdat die opdrag aanvaar is nie. Die oordraggewende bank mag enige opdrag 

aanvaar of verwerp, en hoef nie redes te verskaf nie. 119 

Die oordraggewende bank aanvaar die oordraggewer se betalingsopdrag op 

die eerste of vroegste van die volgende tydstippe: 120 

(a) Wanneer die bank die opdrag ontvang, mits die bank en die 

oordraggewer ooreengekom het dat die bank betalingsopdragte met 

ontvangs sal uitvoer; 

(b) wanneer die bank kennis gee van aanvaarding; 

(c) wanneer die bank 'n betalingsopdrag uitreik ter uitvoering van die 

betalingsopdrag wat ontvang is; 

(d) wanneer die bank die rekening van die oordraggewer debiteer ter 

betaling van die betalingsopdrag; 

(e) wanneer die tydperk waarbinne kennisgewing van verwerping 

119 Bergsten UNCITRAL Model Law 280 - 281; Schneider The Uniform Rules 462. Vgl 
artikels 7(4) en 9(3). 

120 Art 7(2). Hierdie artikel is oak van toepassing op die verhouding tussen die 
oordraggewende bank en 'n tussengangerbank. Vgl die definisies van "sender" en 
"receiving bank" in art 2. 
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gegee kan word, verloop het sonder dat sodanige kennisgewing 

ontvang is. 

lndien die betalingsopdrag nie aanvaar word nie, moet die oordraggewende 

bank nie later nie as die tweede bankdag na ontvangs van die opdrag, 

kennisgewing van verwerping gee. 121 Die oordraggewende bank is egter nie 

verplig om kennisgewing van verwerping te gee indien die oordraggewer nie 

die bank betaal het nie en indien daar nie voldoende inligting is om die 

oordraggewer te identifiseer nie. 122 lndien die betalingsopdrag onvoldoende 

inligting of verwarrende inligting rakende die bedrag bevat, word daar ook 

van die oordraggewende bank vereis dat kennisgewing hiervan aan die 

oordraggewer gegee moet word alvorens die opdrag uitgevoer kan word. 123 

lndien die opdrag aanvaar is, is die oordraggewende bank verplig om die 

opdrag uit te voer. Sy verpligtinge word soos volg in artikel 8(2) 

uiteengesit: 124 

"A receiving bank that accepts a payment order is obligated under that payment order 
to issue a payment order ... that is consistent with the contents of the payment order 
received by the receiving bank and that contains the instructions necessary to 
implement the credit transfer in an appropriate manner." 

In beginsel is die oordraggewende bank verplig om die betalingsopdrag uit te 

voer op die bankdag waarop dit ontvang is, maar nie later as die tweede dag 

daarna nie. 125 lndien 'n bepaalde datum natuurlik gespesifiseer is, moet die 

betalingsopdrag op daardie datum uitgevoer word. 

121 Art 7(3). 

122 Art 7(3)(a),(b) en (c). 

123 Art 8(4) en (5). Daar is geen voorsiening in die modelwet gemaak vir 'n bepaling wat 
die bedrag in woorde of die bedrag in syfers afdoende maak nie. Die modelwet vereis 
bloat dat die oordraggewer in kennis gestel moet word ten einde die teenstrydigheid 
op te klaar. Niks verhoed egter die partye om by wyse van ooreenkoms te bepaal dat 
die bedrag in woorde of die bedrag in syfers afdoende sal wees nie. Kyk Schneider 
The Uniform Rules 463; Report A/46/17 40. 

124 Art 8 is oak op tussengangerbanke van toepassing. 

125 Art 11 ( 1 ). Kyk Report A/46/17 49 - 50; Schneider The Uniform Rules 465 - 466. 



439 

lndien 'n oordraggewende bank nie sy verpligtinge ingevolge artikel 8(2) 

nagekom het nie, is die bank teenoor die begunstigde aanspreeklik vir rente 

op die bedrag, vir die tydperk van vertraging wat deur die bank veroorsaak 
is.126 

Die oordraggewer mag in sy betalingsopdrag 'n bepaalde tussengangerbank 

of 'n fondsoordragstelsel aanwys wat deur die oordraggewende bank gebruik 

moet word. 127 lndien die oordraggewende bank egter ingevolge artikel 8(3) 

vasstel dat die opdrag nie uitvoerbaar is nie of dat sodanige opdrag 

buitensporige vertraging of kostes in die uitvoering daarvan sal meebring, 

word geag dat die bank sy verpligtinge ingevolge artikel 8(2) nagekom het 

indien die bank voor die uitvoering van die opdrag by die oordraggewer 

navraag doen oor watter verder aksies geneem moet word. 

78.3.3.2 Die begunstigde se bank (die ontvangerbank) 

lngevolge artikel 19(1) is 'n kredietoordrag voltooi wanneer: 

" ... the beneficiary's bank accepts a payment order for the benefit of the beneficiary. 
When the credit transfer is completed, the beneficiary's bank becomes indebted to the 
beneficiary to the extent of the payment order accepted by it ... " .128 

Artikel 10(1 ) be pa al verder soos volg: 

"The beneficiary's bank is, upon acceptance of a payment order, obligated to place 
funds at the disposal of the beneficiary, or otherwise to apply the credit, in 
accordance with the payment order and the law governing the relationship between 
the bank and the beneficiary." 129 

126 Art 17(1). Kyk Bergsten UNCITRAL Model Law 283 vn45. 

127 Schneider The Uniform Rules 462. 

128 Die kommissie het die volgende teks aanbeveel vir state wat dit wil aanvaar: "If a 
credit transfer was for the purpose of discharging an obligation of the originator to 
the beneficiary that can be discharged by credit transfer to the account indicated by 
the originator, the obligation is discharged when the beneficiary's bank accepts the 
payment order and to the extent that it would be discharged by payment of the same 
amount in cash." 

129 Vgl ook art 17(6). 
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Die begunstigde se bank (die ontvangerbank) aanvaar die opdrag op die 

eerste of vroegste van die volgende tydstippe: 130 

(a) Wanneer die bank die opdrag ontvang, mits die bank wat die 

opdrag versend [die oordraggewende bank of die tussengangerbank] 

en die ontvangerbank ooreengekom het dat die bank alle 

betalingsopdragte wat ontvang word, sal uitvoer; 

(b) wanneer die ontvangerbank die bank wat die opdrag versend het, 

kennis gee van aanvaarding; 

(c) wanneer die bank die rekening by horn, van die bank wat die 

opdrag versend het, debiteer ter betaling van die betalingopdrag; 

(d) wanneer die bank die begunstigde se rekening krediteer of 

andersins die bedrag aan die begunstigde beskikbaar stel; 

(e) wanneer die bank die begunstigde kennis gee van die reg om die 

fondse te onttrek; 

(f) wanneer die bank die krediet andersins aanwend soos aangedui in 

die betalingsopdrag; 

(g) wanneer die bank die krediet teen 'n skuld van die begunstigde 

aanwend of in ooreenstemming met 'n hofbevel of bevel van 'n ander 

owerheid; 

(h) wanneer die tydstip waarbinne kennisgewing van verwerping gegee 

kan word, verstryk het. 

Die verpligting van die begunstigde se bank rakende die tydstip waarbinne 

kennisgewing van verwerping gegee moet word en sy verpligtinge rakende 

opdragte wat onvoldoende data en verwarrende inligting oor die bedrag 

bevat, stem ooreen met die van die oordraggewende bank. 131 

lndien die bank 'n teenstrydigheid rakende die identifikasie van die 

begunstigde bespeur, is die bank ook verplig om daaroor aan die bank wat die 

opdrag versend het, kennis te gee. 132 Die Kommissie het kennis geneem van 

130 Art 9(1). 

131 Kyk art 9(2), 10(2) en (3). lndien die bank nie die vereiste kennisgewing gee nie, sal 
die bank verplig wees om rente op die bedrag aan die oordraggewer te betaal wat 
bereken sal word vanaf die dag van betaling tot op die dag waarop die kennisgewing 
gegee word. Kyk art 17(5). 

132 Art 10(4). 
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die feit dat sommige banke betalingsopdragte slegs op grond van 

rekeningnornmers verwerk. Hierdie artikel verplig dus nie die bank om die 

naam en rekeningnommer van die begunstigde na te gaan nie. 133 

18.3.4 Herroeping 

Artikel 12(1) bepaal dat 'n betalingsopdrag nie herroep mag word nie, tensy 

die herroeping op so 'n wyse en tydstip deur die oordraggewende bank 

ontvang is dat die bank, voordat dit verplig is om die opdrag uit te voer, 'n 

redelike geleentheid gelaat word om op te tree. lngevolge artikel 12(2) mag 

die oordraggewer of oordraggewende bank ook nie 'n opdrag herroep tensy 

die herroeping op so 'n wyse en tydstip deur die begunstigde se bank 

ontvang is dat die bank, voor die tydstip waarop die kredietoordrag voltooi 

sal wees of voor die begin van die dag waarop die bedrag tot beskikking van 

die begunstigde geplaas moet word, 'n redelike geleentheid gelaat word om 

op te tree nie. Dit blyk dus dat 'n opdrag v66r uitvoering daarvan deur die 

oordraggewende bank herroep kan word, maar selfs ook daarna by die 

begunstigde se bank, voordat die kredietoordrag voltooi is. 134 'n 

Herroepingsbevel moet gewaarmerk word. 135 Nieteenstaande hierdie 

bepalings, word die partye toegelaat om ooreen te kom dat alle opdragte 

onherroepbaar is, of dat dit slegs op bepaalde ander tydstippe herroepbaar 
is.135 

lndien die oordraggewende bank 'n opdrag wat herroep is, uitvoer, of indien 

die begunstigde se bank 'n opdrag aanvaar wat herroep is, sal sodanige bank 

nie geregtig wees op betaling nie en sal die bank alle betalings wat ontvang 

133 Kyk Report A/46/17 46. Die pos1s1e in die Duitse reg met betrekking tot 
papiergebaseerde kredietoordragte is dat die begunstigde se naam deurslaggewend 
is in gevalle waar daar 'n teenstrydigheid bestaan tussen die naam en die 
rekeningnommer van die begunstigde. Kyk Schneider The Uniform Rules 463. 

134 Art 19(1) bepaal wanneer die kredietoordrag voltooi is. Kyk par 18.3.3.2 hierbo. Die 
posisie in die Duitse reg is dat die oordraggewer nie toegelaat word om direk die 
opdrag by die begunstigde se bank of by 'n tussengangerbank te herroep nie, omdat 
daar nie 'n kontraktuele verhouding tussen hulle bestaan nie. Kyk Schneider The 
Uniform Rules 467. Kyk ook hfst 17 supra. Daar word aan die hand gedoen dat die 
posisie in die Duitse reg in ooreenstemming met ons gemene reg is. 

135 Art 12(4). 

136 Art 12(3). 
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is, moet teruggee. 137 

18.3.5 Ongemagtigde en foutiewe betalingsopdragte 

As algemene beginsel word in artikel 5( 1) aanvaar dat die oordraggewer 

gebonde is aan 'n betalingsopdrag indien dit deur die oordraggewer of deur 

'n ander persoon met die nodige magtiging gegee is. lndien die oordraggewer 

se handtekening dus vervals is, sal die oordraggewer nie aanspreeklik wees 

nie. 138 lndien die betalingsopdrag onderhewig is aan waarmerking anders as 

die blote vergelyking van handtekeninge, sal die oordraggewer egter gebonde 

gehou word aan 'n ongemagtigde oordrag, indien: 

"(a) the authentication is in the circumstances a commercially reasonable method of 
security against unauthorized payment orders, and 
(b) the receiving bank complied with the authentication." 139 

"Authentication" word in artikel 2 gedefinieer as 'n prosedure wat by wyse 

van ooreenkoms daargestel is om vas te stel of 'n betalingsopdrag of 

herroeping van 'n betalingsopdrag deur die persoon wat as oordraggewer 

aangedui is, gegee is. Die Kommissie het in hulle verslag aangedui dat, na 

hulle mening, die veiligheid en betroubaarheid van so 'n 

waarmerkingsprosedure in die woorde "commercially reasonable" inbegrepe 

is. Die faktore wat in ag geneem moet word om die standaard daarvan te 

bepaal, word deur die woorde "in the circumstances" bepaal. Daar moet 

naamlik na die omstandighede van elke geval gekyk word om te bepaal of die 

waarmerking wel kommersieel redelik is of nie. 140 

Die oordraggewer sal aanspreeklikheid egter vryspring indien hy kan bewys 

dat die betalingsopdrag nie deur 'n persoon wat 'n huidige of vorige 

werknemer van die oordraggewer is, of deur 'n persoon wie se verhouding 

met die oordraggewer (bv sy verteenwoordiger) horn in staat gestel het om 

137 Art 12(5). 

138 Kyk Report A/46/1 7 27 - 28. 

139 Art 5(2). Vgl oak Schneider The Uniform Rules 464. 

140 Kyk Report A/46/17 27 - 28. Vgl oak Schneider The Uniform Rules 464 - 465. 
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toegang tot die waarmerkingsprosedure te verkry, gegee is nie. 141 lndien die 

oordraggewende bank op sy beurt egter kan bewys dat die persoon wat 

toegang gehad het tot die waarmerkingsprosedure, die toegang verkry het as 

gevolg van die skuld van die oordraggewer, sal die oordraggewer steeds 

aanspreeklik wees. 

lndien 'n foutiewe opdrag of 'n duplikaatopdrag versend is, sal die 

oordraggewer nie aanspreeklik wees indien die oordraggewer en die 

oordraggewende bank ooreengekom het op 'n prosedure om sulke foute op 

te spoor, en indien die gebruik van die prosedure die foute wel sou opgespoor 

het nie. 142 lndien die foutiewe bedrag 'n bedrag groter is as die bedrag bedoel 

deur die oordraggewer, sal die oordraggewer slegs aanspreeklik wees vir die 

bedrag wat inderdaad bedoel was. 

lndien die bedrag van die betalingsopdrag wat deur die oordraggewende bank 

uitgevoer is, kleiner is as die bedrag van die betalingsopdrag wat aanvaar is, 

is die bank verplig om 'n betalingsopdrag vir die verskil daarvan uit te reik. 143 

Die bank is ook teenoor die begunstigde aanspreeklik vir rente op die verskil, 

totdat die volle bedrag betaal is. 144 lndien die kredietoordrag voltooi is, maar 

die bedrag van die betalingsopdrag wat deur die oordraggewende bank 

uitgereik is, is groter as die bed rag van die opdrag wat aanvaar is, het die 

bank die reg om die verskil van die begunstigde terug te vorder " ... as may 

otherwise be provided by law" .145 

18.3.6 Gevolge van 'n onvoltooide kredietoordrag 

lndien die kredietoordrag nie voltooi is nie, is die oordraggewende bank 

ingevolge artikel 14( 1) verplig om die betrokke bed rag met rente terug te 

141 Kyk art 5(4); Report A/46/17 29; Schneider The Uniform Rules 464 - 465. 

142 Kyk art 5(5). 

143 Art 14. 

144 Kykart16(5). 

145 Art 15. 
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betaal. 146 Tensy anders ooreengekom, word die rente bereken 11 at a rate and 

on the basis customarily accepted by the banking community for the funds 

or money involved 11 
•
147 

Die vraag het ontstaan of dit billik sou wees dat die oordraggewende bank die 

risiko dra in gevalle waar sodanige bank nie in staat sou wees om die bedrag 

aan die oordraggewer terug te beta al nie, omdat die bedrag aan 'n 

tussengangerbank beta al is wat intussen insolvent geraak het of om 'n ander 

rede nie die geld kan terugbetaal nie. 148 Artikel 14(3) maak gevolglik daarvoor 

voorsiening dat 'n bank nie verplig is om 'n terugbetaling te maak nie, indien 
11 

••• an intermediary bank through which it was directed to effect the credit 

transfer has suspended payment or is prevented by law from making the 

refund ... ". lndien die oordraggewer dus 'n tussengangerbank aangewys het, 

sal die oordraggewer die risiko dra en het die oordraggewer die reg om 

terugbetaling van die tussengangerbank te verkry. 

18.4 'N VERGELYKING TUSSEN ARTIKEL 4A EN UNCITRAL SE MODELWET 

Alhoewel die modelwet in harmonie met artikel 4A bestaan, is die twee nie 

identies nie. Artikel 4A was ontwerp vir 'n spesifieke bankstelsel met 

spesifieke eienskappe. Die opstellers van die modelwet het egter gepoog om 

die behoeftes van internasionale kredietoordragte en die wye verskeidenheid 

van bankstelsels in ag te neem en te reflekteer. Artikel 4A en die modelwet 

vertoon nieteenstaande opmerklike ooreenkomste. Die terminologie wat 

gebruik word, is byvoorbeeld feitlik identies. 149 Dit is duidelik dat artikel 4A 

146 Die beleid wat hierdie artikel ten grondslag le, is dat kliente se vertroue in die gebruik 
van die kredietoordragstelsel versterk moet word. KykReport A/46/17 59. Die partye 
word ook nie toegelaat om die bepalings van artikel 14( 1) by wyse van ooreenkoms 
te wysig nie, tensy " ... a prudent originator's bank would not have otherwise accepted 
a particular payment order because of a significant risk involved in the credit 
transfers" (art 14(2)). Daar kan dus net in uitsonderlike gevalle soos aangedui in art 
14(2) afgewyk word van die terugbetalingsverpligting. Kyk Schneider The Uniform 
Rules 472. 

147. Art 2(m). 

148 Kyk Bergsten UNCITRAL Model Law 283. 

149 Kyk Crawford International Credit Transfers 167 - 168. 
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'n groot invloed op die modelwet uitgeoefen het. 150 

Alhoewel dit dus op die oog af lyk asof die bepalings van artikel 4A en die 

modelwet in wese ooreenstem, is daar tog enkele verskille te bespeur. Die 

opvallendste verskille word vervolgens bespreek. 

Die modelwet is is in die eerste plek net op internasionale oordragte van 

toepassing, terwyl artikel 4A op plaaslike en internasionale kredietoordragte 

van toepassing is. Artikel 4A is ook net van toepassing op oordragte wat deur 

banke soos gedefineer in artikel 4A-105(2) 151 gemaak word, terwyl die 

modelwet ook daardie kredietoordragte wat nie net deur banke uitgevoer 

word nie, maar deur ander instellings wat kredietoordragte as deel van hulle 

bedryf en op dieselfde wyse as banke, uitvoer. 152 

Die omskrywing van 'n betalingsopdrag in artikel 4A-103 is in wese dieselfde 

as die in artikel 2(b) van die modelwet. Die enigste verskil is dat artikel 3 ook 

voorsiening maak vir voorwaardelike opdragte. Die omskrywing van 

sekuriteitsprosedure in artikel 4A-201 stem verder ooreen met die 

omskrywing van "authentication" in artikel 2 van die modelwet. Die enigste 

verskil is dat artikel 4A-201 ook van toepassing is op prosedures wat 

daargestel is om foute op te spoor. Die artikel sit verder 'n aantal voorbeelde 

uiteen wat deur so 'n sekuriteitsprosedure vereis mag word en bepaal 

spesifiek dat vergelyking met 'n handtekening nie opsigself 'n 

sekuriteitsprosedure is nie. Wat die waarmerkingsprosedure betref, vereis 

beide die modelwet en artikel 4A dat die prosedure "commercially 

reasonable" moet wees. Artikel 4A-202(c) gee 'n aanduiding van wat 

"commercially reasonable" is. S6 'n aanduiding ontbreek egter in die 

modelwet. 

Artikel 4A-209 bepaal dat 'n oordraggewende bank 'n betalingsopdrag 

150 Vgl die artikel deur Crawford International Credit Transfers 166 ev oor die invloed wat 
art 4A op die modelwet uitgeoefen het. 

151 Volgens die artikel beteken "Bank":" ... a person engaged in the business of banking 
and includes a savings bank, savings and loan association, credit union, and trust 
company. A branch or separate office of a bank is a separate bank for purposes of 
this Article." 

152 Kyk a 1(2); Schneider The Uniform Rules 458. 
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aanvaar wanneer dit uitgevoer word. Artikel 4A-301 (a) bepaal dat die opdrag 

deur die oordraggewende bank uitgereik word "when it issues a payment 

order intended to carry out the payment order received by the bank." Artikel 

4A bepaal nie dat indien die bank nie kennis gee van verwerping nie, die 

opdrag daarmee aanvaar word nie. Artikel 4A-21 O(b) bepaal wel dat indien 

die bank nie kennis gegee het van verwerping nie, ten spyte van "the 

existence on the execution date of a withdrawable credit balance in an 

authorized account of the sender sufficient to cover the order" dat die bank 

verplig is om rente aan die oordraggewer te betaal. Artikel 4A-211 (d) bepaal 

verder dat 'n " ... unaccepted payment order is cancelled by operation of law 

at the close of the fifth funds-transfer business day of the receiving bank 

after the execution date or payment date of the order." lndien die 

oordraggewende bank nie 'n betalingsopdrag aanvaar wat hy ingevolge 'n 

uitdruklike ooreenkoms verplig is om te aanvaar nie, is die bank ingevolge 

artikel 4A-21 2 aanspreeklik vir kontrakbreuk. 

Hierdie artikels moet gekontrasteer word met artikel 7(2)(a) van die modelwet 

wat bepaal dat waar die oordraggewer en die oordraggewende bank 

ooreengekom het dat die bank betalingsopdragte met ontvangs daarvan sal 

uitvoer, die bank geag word om die betalingsopdrag te aanvaar wanneer die 

opdrag ontvang word. Artikel 7(2)(e) bepaal verder dat indien die tyd 

waarbinne kennisgewing van verwerping gegee moet word, verloop het, 

sonder dat sodanige kennisgewing gegee is, die bank ook geag word die 

betalingsopdrag te aanvaar het. Dit blyk duidelik uit die bepalings van artikel 

4A wat hierbo bespreek is, dat 'n opdrag nie deur 'n voorafgaande 

ooreenkoms of deur bioot passiewe gedrag van die bank aanvaar kan word 

nie; dit kan slegs aanvaar word deur gebeure wat plaasvind na die ontvangs 

van die betalingsopdrag. Die modelwet plaas dus die bank op 'n kunsmatige 

wyse in 'n kontraktuele verhouding, en moontlik een waarin die bank sou 

verkies om nie te wees nie. In hierdie verband word die bepalings van artikel 

4A dus verkies. 

Wanneer artikel 4A-209(b) met artikel 9 van die modelwet vergelyk word, val 

dit ook op dat artikel 4A 'n groter onderskeid tref tussen daardie gebeure wat 

aanleiding gee tot aanvaarding van 'n betalingsopdrag deur die 

oordraggewende bank aan die een kant en aanvaarding van 'n 

betalingsopdrag deur die ontvangerbank aan die ander kant. Artikel 9( 1 )(c)-(g) 

stem in hoofsaak ooreen met die bepalings van artikel 4A-209(b). 
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Die modelwet en artikel 4A se hantering ten aansien van die herroeping van 

betalingsopdragte is ook nie dieselfde nie. lngevolge artikel 4A-211 kan 'n 

betalingsopdrag herroep word voordat dit aanvaar is. Die begrip 

"aanvaarding" word spesifiek beskryf. Artikel 12 beperk nie herroeping met 

verwysing na aanvaarding van die opdrag nie, maar verwys bloot na die 

vereiste dat die betrokke bank 'n redelike geleentheid gelaat moet word om 

op te tree. lngevolge artikel 1 2 kan 'n op drag v66r uitvoering daarvan deur 

die oordraggewende bank herroep word, maar selfs ook daarna by die 

begunstigde se bank, voordat die kredietoordrag voltooi is. Artikel 4A vereis 

ook 'n redelike geleentheid om op te tree. Nie artikel 4A 6f die modelwet gee 

egter 'n omskrywing van wat 'n "reasonable opportunity to act" is nie. 

Artikel 13 van die modelwet wat 'n plig op die oordraggewende bank pl a as 

om alle banke (tussengangerbanke) betrokke by die kredietoordrag by te 

staan tot en met die voltooiing van die kredietoordrag, is vaag en onduidelik. 

Dit is nie seker wat daar met die woorde "duty to assist" bedoel word nie. 

Daar is geen sanksie geknoop aan die nie-nakoming van hierdie plig nie, en 

dit is dus nie duidelik waarom hierdie artikel nodig geag was nie. 153 Daar is 

ook geen soortgelyke bepaling in artikel 4A nie. 

Artikel 17 van die modelwet reel aanspreeklikheid wat die betaling van 

skadevergoeding betref. lngevolge artikel 17(1) is die oordraggewende bank 

teenoor die begunstigde aanspreeklik vir rente indien die kredietoordrag nie 

betyds uitgereik is nie. Alhoewel daar geen kontraktuele verbintenis tussen 

die begunstigde en die oordraggewende bank bestaan nie, is hierdie bepaling 

skynbaar so geformuleer in ooreenstemming met bankpraktyk in sommige 

lande ingevolge waarvan die bank wat die vertraging veroorsaak het, rente 

by die bedrag voeg wat oorgedra word. Die begunstigde se bank ontvang dan 

die bedrag wat oorgedra is, tesame met die rente en betaal hierdie bedrae oor 

aan die begunstigde in ooreenstemming met artikel 17(2). 154 Die argument lui 

verder dat indien die bedrag nie betyds oorgedra is nie, dit nie die 

oordraggewer is wat skade ly nie, aangesien sy rekening reeds gedebiteer is. 

Dit is juis die begunstigde wat skade ly weens die vertraging in betaling. Dit 

is egter denkbaar dat 'n vertraging in die betaling aan die begunstigde 'n 

153 Vgl Report A/46/17 57 - 59; Bergsten UNCITRAL Model Law 281 - 282. 

154 Kyk A/CN.9/346 op 81 - 84; Bergsten UNCITRAL Model Law 283; Schneider The 
Uniform Rules 473 - 474. 
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uitwerking sal he op die onderliggende ooreenkoms tussen die oordraggewer 

en die begunstigde, ingevolge waarvan daar gevolgskade gely kan word. Die 

modelwet maak egter nie vir gevolgskade voorsiening nie. 

lngevolge artikel 18 is die remedies in die modelwet ekslusief, en kan 

remedies buite die modelwet nie gebruik word om skade te verhaal nie: 

"The remedies in article 17 shall be exclusive, and no other remedy arising out of 
other doctrines of law shall be available in respect of non-compliance with articles 8 
or 10, except any remedy that may exist when a bank has improperly executed, or 
failed to execute, a payment order (a) with the specific intent to cause loss, or (b) 
recklessly and with actual knowledge that loss would be likely to result." 

Hierdie artikel se uitsondering, naamlik met betrekking tot die banke se 

aanspreeklikheid in geval van opset of roekelose optrede, sal in verskillende 

lande verskillend ge"interpreteer word. 

Daarenteen bepaal artikel 4A-305 dat indien die oordraggewende bank nie die 

betalingsopdrag volgens die letter nagekom en uitgevoer het nie, die bank 

verplig sal wees om die oordraggewer vir sy uitgawes in verband met die 

oordrag en ook vir sogenaamde "incidental expenses 11
, so we I as renteverlies, 

te betaal. Indian die opdrag nie betyds uitgevoer word nie, sodat die 

begunstigde na die voorgeskrewe betalingsdatum betaling ontvang, is die 

bank ook aanspreeklik vir rente op die bedrag vir die tydperk van 

vertraging. 155 Indian die oordraggewende bank geheel en al nagelaat het om 

die opdrag uit te voer, nadat die opdrag wel aanvaar is, sal sulke optrede 

neerkom op kontrakbreuk en sal die bank teenoor die oordraggewer 

aanspreeklik wees "for its expenses in the transaction and for incidental 

expenses and interest losses resulting from the failure to execute. 11 In alle 

gevalle sal addisionele skade, insluitende gevolgskade slegs verhaalbaar wees 

indien daar uitdruklik, by wyse van ooreenkoms, daarvoor voorsiening 

gemaak is. 

Dis is ook duidelik dat artikel 4A en die modelwet 'n be perking plaas op die 

verhaal van gevolgskade. Die argument in die geval van die modelwet was 

155 Hierdie rente is 6f aan die oordraggewer, 6f aan die begunstigde betaalbaar. 
Normaalweg word die rente aan die begunstigde se bank betaal ten einde die bank in 
staat te stel om die begunstigde te vergoed deur, soos die amptelike kommentaar op 
artikel 4A-305(a) dit stel, "back-valuing the payment by the number of days of delay." 
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dat die banke nie aanspreeklik gehou kan word vir onvoorsiene skade wat 

vloei uit die vertraging van betaling nie. 156 Volgens die amptelike kommentaar 

op art 4A is die beperking op die verhaal van gevolgskade gedeeltelik die 

gevolg van die beslissing in Evra Corp v Swiss Bank Corp 157 ingevolge 

waarvan beslis is dat 'n bank nie aanspreeklik gehou kan word vir 

gevolgskade indien die bank nie bewus was van die spesifieke omstandighede 

wat daartoe aanleiding gegee het nie. Ander beleidsoorwegings het ook 'n rol 

gespeel: 

"The success of the wholesale wire transfer industry has largely been based on its 
ability to effect payment at low cost and great speed. Both of these essential aspects 
of the modern wire transfer system would be adversely affected by a rule that 
imposed on banks a liability for consequential damages." 158 

18.5 GEVOLGTREKKING 

Artikel 4A bevat spesifieke reelings met betrekking tot die pligte van die 

deelnemende partye, die aanname en uitvoering van betalingsopdragte, die 

risiko-reeling in geval van ongemagtigde en foutiewe oordragte en die 

herroeping en wysiging van opdragte. Artikel 4A beklemtoon die belang van 

behoorlike sekuriteitsprosedures en moedig ook die gebruik daarvan aan, 

deurdat die risiko van verlies op die party wat nie die sekuriteitsprosedure 

nagevolg het nie, geplaas word. Sodoende word die skade as gevolg van 

bedrog en foute verminder. 

Dit is verder duidelik dat artikel 4A 'n groot invloed op UNCITRAL se 

modelwet uitgeoefen het. Die modelwet is egter nie so gedetailleerd en 

omvattend soos artikel 4A nie. Die voordele van so 'n gedetailleerde reeling 

is natuurlik dat daar geen onsekerheid by enige party oor sy regsposisie kan 

bestaan nie. 159 

156 Schneider The Uniform Rules 4 73. 

157 673 F 2d 951 (1982). Kyk 17.2.4supra. 

158 Kyk ook Cranston Principles (46 - 4 7) wat van mening is dat die gesofistikeerde 
kommersiele klient in die beste posisie is om skade te verhoed deur byvoorbeeld 
tydige opdragte te gee, onafhanklik na te gaan of die opdrag uitgevoer is, en om 
remedierende stappe te neem as iets verkeerd gaan. 

159 Kyk egter Lewis Allocation of Loss 2602 - 2604 vir kritiek teen artikel 4A. 
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Daar word derhalwe aanbeveel dat Suid-Afrika, wanneer UNCITRAL se 

modelwet aanvaar word, deeglike aandag daaraan en in samehang met artikel 

4A, sal skenk, vir soortgelyke omvattende wetgewing hier te lande. 

Wetgewing sal 'n eenvormige reeling teweegbring en sal duidelikheid bring 

oor die vraagstukke wat veral deur artikel 4A gereel word. 
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