0

Een 1es1ag kan worden opgeheuen
als er ioldoende garanties worden
gegeuen. De twee onderstaande
modellen zijn ontwikkeld om de
gang van zaken bij deze garanties
te uereenvoudigen. Het Rotterdamseformulier is uoorcd van
belanq 1J1J scheepskeslugen; het
MVB-model lloldnPt ook
daarJuiten acm de eisen von de

mr H. van der Wiel
Advocaat te Rotterdam en secretaris
Commissie Herziening Rotterdams
Garantieformulier

bankpruktijk.
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Thans besraande uir de advocauii jli mr V.M. de Brauw,
VV
rat G.M.C.C. Bruyninckx, mr L.R. 1', jers en mr H. van
der Wiel (secretaris)
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In maart 1970 is er in Rotterdam een
Cornrnissie Rotterdams Garantieformulier
(CRG) samengesreld) Her doel was een standaard Rotterdams Garantieformulier te
maken dat aanvaardbaar zou zijn voor alle
Ronierdarnsc advocaten. De commissic is niet
op forincle wijze door enige instelling
benoemd.
Her probleem in 1970, en daarvoor, was
dat devcrschflendc Rotrerdamse advocatenkantorui kd i bun eigen standaard garantieIakmuliii hidden, hergeen leidde tot discusk in cii hiiiieii rechte wanneer een beslag
pgcheven ii est worden tegen zekerheid.
1,,,
'je rg,Reer v. I den delfdc argumenten
I Lhaad. i'cl id gin grerIoicn, rerwiji her
hiiagcn ve rmoge tisbestaiiddeel, meesral een
chip, stillag. Bovendien liepen de kosten van
rechtHliiHt.IIid op voor dc partijen doordat
icdc ic L-i k i.elfdc discussie werd gevoerd.
1JiriiiIrIij1c moet de president van de
Rotierdarini. Recbtbank in kort geding besliscn over 6Lscbillcn terzake van zekerheid
n iii-nde bcslagen op te heffen, maar de
gcnoemde advocaten waren van mening dat
her ontwerpen van een aanvaardbare garantieteksr veeleer de taak was van de
Rorrerdamse advocaten dan van de president
van de rechtbank. Her probleem voor deze
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president was dat hij iedere keer een gedeelre
van de argumenten te horen kreeg, maar
nooit alle argumenten, terwiji de discussie
iedere keer ging over weer een ander formulier van één van de Rotrerdamse advocarenkantoren. Bovendien is een zitring in kort
geding niet bij uitstek geschikt om een geheel
nieuw standaard garantieformulier te onrwerpen. Daarvoor is tijd en bezinning nodig.

De eerste tekst werd gepubliceerd door de
Commissie in 1972. Her doel was bereikr.
De tekst werd aanvaard door alle
Rorterdamse advocaten en ook door de
Rotrerdamse Rechtbank. Bovendien
begonnen ook advocaten in andere gedeelren
van Nederland dit formulier te gebruiken,
hergeen !andelijke eenheid schiep, hoewel er
Nederlandse advocaten waren en nog steeds
zijn die hun cigen formulier hebben. Maar
her Rotterdams Garantieformulier is thans
her meest bekend in Nederland en wordt als
redelijk aanvaard, ook door de meeste korrgedingrechters. Daarbij is dan recenrelijk
gekomen her Garantieformulier van de
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
zie hierna.
In her gebruik onrdekren advocaten dat
her Rotterdams Garantieformulier bier en
daar verbererd moesr worden. Er waren ook
opmerkingen van P&I Clubs (onderlinge
waarborgmaarschappijen van rederijen van
zeeschepen), die vaak als borg garanries
srelden op her Rotterdams Formulier.
Bovendien werd her Nederlandse rechr nu en
-
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HET ROTTERDAMS GAIRANTIEFORMULIER 1992 2
De ondergetekende (A) verklaart hierbij, onder afstand van alIe voorrechten en excepriën en her bepaside
in artikel 7:855 BW, zich ten behoeve van (B) ('de gesvaarbotgde) te stellen tot borg voor (C) ('de
hoofdschuldenaar(nares)') zuiks tot meerdere zekerhejd voor de richtige nakoming door laatstgenoemde
jegens de gewaarborgde van 21 datgene, tot betaling waarvan de hoofdschuldenaar(nares) ingevolge in
kracht van gewijsde gegane beslissing van de bevoegde Rechter, gewezen tegen de hoofdschuldenaar(nares)

aftvachten rordar de schuldeiser een arbitraal
vonnis of een onherroepe!ijke uirspraak van
de overheidsrechter verkregen zal hebben
tegen de hoofdschuldenaar of tordar er een
schikking is tussen de schuldeiser en de
hoofdschuldenaar. Maar her Rotrerdams
Garanrieformulier wensr iedere discussie te
voorkomen russen de borg en de schuldeiser

ingevolge wettige arbitrale beslissing of ingevolge minnelijlce regeling tegenover de gewaarborgde zal
blijken verplicht te zijn voor hoofdsom, rente en kosten terzake van een vordering, thans door de gewaarborgde begroot op (D), wegens (E).

Onder 'in kracht van gewijsde gegane beslissing' wordt mede verstaan een aan de ondergetekende betekend
verstekvonnis gewezen tegen de hoofdschuldenaar(nares), waartegen binnen sea weken na de datum van
die betekening geen verzet is gedaan.

In geval van faillissement van of Surséance van betaling verleend aan de hoofdschuldenaar(nares) is de
gewaarborgde gerechtigd in een procedure tegen de ondergetekende de betalingsverplichting van de
hoofdschuldenaar(nares) te laten vaststellen in welk geval de ondergetekende aan de gewaarborgde zal
betalen hetgeen de hoofdschuldenaar(nares) zal b!ijken verplicht te zijn blijkens vaststelling bij in kracht
van gewijsde gegane beslissing in die procedure.

Deze borgtocht wordt gesteld zonder enigerlei prejudice (ook niet ten aanzien van enige wette!ijke beperking van aansprake!ijkheid) en tot een maximum bedrag van (F) zuiks ref opheffing en/of voorkoming van
conservatoir beslag terzake voormeld op (G).

Deze borgtocht wordt beheerst door Nederlands recht. Dc Rechter te Rotterdam/Amsterdam zal (mede)
bevoegd zijn om van geschillen en vorderingen betreffende deze borgtocht kennis te nemen.

met betrekking rot mogelijke rech ten die de
borg nog mochr hebben nadar er een arbitraal

Deze borgtocht vervalt indien niet your, of binnen (H) maanden na dagtekening dezes terzake voormeld

vonnis, onherroepelijk vonnis van de overheidsrechrer of schikking is. Dc borg zou bijvoorbeeld kunnen srellen dat de schuldeiser

een vordering ais bovenbedoeld voor de bevoegde Rechter of, zoals hierboven in de derde alinea bepaald,
tegen de ondergetekende is ingesteld, een akte van comptomis is ondettekend c.q. de benoeming van
of meer scheidslieden ingevolge een arbitraal beding is aangezegd, verzocht of vootgeste!d, dan wel een
minnelijke regeling tot stand is gekomen.

dan gewijzigd. Een en ander leidde tot wijzigingen van her formulier, zodat her formulier
in 1972 werd opgevolgd door de formulieren
1978, 1985 en 1992 dat nog steeds van
kracht is.

In de eerste alinea doet de borg afsrand van
she voorrechren en exceprin en her bepaahde
in art. 7:855 BW. Dit is om zeker te stelleri

dat de borg meteen meet beralen wanneer hij
daartoe verplicht is onder her Rotterdams
Garantieformulier.
Art. 7:855 BW bepaa!t dat een borg niet
verplicht is te beralen totdat de hoofdschuldenaar in verzuim is. Bovendien is de schuldeiser op grond van dit arrike!verplicht,
wanneer de schuldeiser de hoofdschuldenaar
aanmaant, een kopie van die aanmaning re
zenden aan de borg. Een borg heefr ook nog
verdere rechten naar Neder!ands recht. Her
zou te ver gaan deze alle op te sommen. Maar

2

Het formulier, ook de Engelse serrating ervan, is cc verkrijgm bij dhr. Vander Wiel, tel. 010-4368111,
fax 010-4368164.

deze hebben meestal her doe dat de borg niet
verplicht is om meer te presteren dan de
hoofdschuldenaar. Dir is ook de basis van her
Rotrerdams Garanrieformulier, dat de borg
zelfs een extra recht geeft: de borg han

eersr zou moeren trachten her vonnis te cxccuteren tegen de hoofdschuldenaar en dat het
niet redelijk zou zijn om meteen betaling re
vragen van de borg. Al deze verweren van de
borg gaan niet op en iedere discussie van dit
soort wordt afgesneden door de rweede alinea
van her Rotrerdams Garantieformu!ier. Als er
een arbitraal vonnis is of een onherroepelijk
vonnis van een bevoegde rechrer of een schikking, meet de borg meteen beralen zonder
discussie. Of de desberreffende rechrer
bevoegd is meet deze rechrer zeif beslissen
nj dens de procedure russen de schuldeiser en
de hoofdschuldenaar. Die hoofdschuldenaar
meet her eventuele verweer van onbevoegdheid voeren. De borg han dir punt niet
opwerpen nadat er een onherroepelijk vonnis
is.
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In de eerste alinea wordt de verplichting van
de borg om te betalen omschreven. De borg
moet betalen wanneer er een schikking (vaststellingsovereenkomsr) tussen de partijen tot
stand gekomen is. Dat is duidelijk.
Bovendien moet de borg betalen wanneer
er een wettige arbitrale beslissing is. Op dit
punt staat niet in her Rotterdams Garantieformulier dat er een onherroepelijk arbitraal
vonnis moet zijn, hetgeen dit formulier we1
bepaalt ten aanzien van vonnissen van de
overheidsrechter. De reden daarvoor is dat
naar Nederlands recht de mogelijkheid
bestaat om een actie in te stellen voor de
overheidsrechter teneinde een arbitraal
vonnis te laten vernietigen. Maar normaliter
schorsr dit niet de uirvoerbaarheid van her
arbitraal vonnis, hoewel de rechter anders kan
bepalen. Bij de vernietigingsacrie kan de
rechter niet opnieuw de merites van de zaak,
die door arbiters beslist is, beoordelen.
Een arbitraal vonnis kan alleen vernietigd

3

De huidige Commissie is echter sham bezig met een herziening van her Rotterdams Garantieformulier 1992,
waarin dir punt iets duidelijker wordt vastgelegd. Een herziening is toch nodig omdat in de paragraaf over faillissemenr en surséance van berating her nieuwe geval van de
schuldsanering toegevoegd dient te worden.

-

worden wegens een beperkt aanral formele
gronden, dat in de wet is opgesomd. Maar
her Rotterdams Garantieformulier bestrijkt
natuurlijk ook zaken, waarin er in her buitenland gearbitreerd wordt. In maritieme zaken
wordt vaak arbitrage Londen afgesproken.
leder land heeft weer zijn eigen speciale wetgeving op her punt van her laten vernietigen
door de overheidsrechter van arbirrale vonnissen, al dan niet op grond van alleen
formele punten of ook op her punt van de
merites van de zaak. In her verleden heeft de
Commissie her moeilijk gevonden om al deze
siruaries te vangen in de reksr van her
Rotterdams Garantieformulier. Daarom is
her Rotterdams Garantieformulier op deze
punten war vaag met de woorden 'wettige
arbitrate beslissing' respecrievelijk 'valid
Arbitration Award'. De bedoeling is echter
dat de borg moet betalen wanneer er geen
gewone rechrsmiddelen (meet) opensraan
regen een arbitraal vonnis, die kunnen leiden
tot een inhoudelijke beoordeling van de zaak

sommige branche-arbitrages waar er de mogelijkheid is van appèlarbirrage, rerwiji her in
Engeland in beperkre gevallen mogelijk is om
hoger beroep in re srellen bij de High Court,
vervolgens de Court of Appeal en ten slorte
her House of Lords van een arbitraal vonnis,
dat vervolgens door die rechterlijke colleges
op zijn merites, dus inhoudelijk, beoordeeld
wordr.3
:3evoegde rechter

De borg moet ook betalen wanneer er een
onherroepelijk vonnis is van de bevoegde
rechter. Naruurlijk sraat er in de garantiereksr
niet welke rechrbank bevoegd is om her
geschil te beslechren russen de schuldeiser en
de hoofdschuldenaar en war her roepasselijke
recht is. Dir zijn punten die later beslist
moeren worden als er een geschil over is
russen de schuldeiser en de hoofdschuldenaar,
en waar de borg buiren sraar. Bovendien kan
de borg niet door zijn eenzijdige ondertekening van de garanrie (die niet meegerekend
wordt door de schuldeiser noch door de
hoofdschuldenaar) verandering brengen in de

op zijn merites. Als dit laatste wel mogelijk is,
behoefr de borg nog niet te betalen en kan
deze afwachren rotdat er een einduitspraak is
in hoger beroep, waarregen geen verder
beroep opensraar op grond van de merites
van de zaak.

Daarom laat her Rotterdams
Garantieformulier opzerrelijk open welke

Bij arbitrages komr her niet vaak voor dat
er hoger beroep mogelijk is op grond van de
merites van de zaak. Dir komt echter voor bij

rechter bevoegd is en war her roepasselijk
recht is.
Soms vervangen gebruikers van her for-

bevoegde rechter en her roepasselijk recht
met berrekking tot de overeenkomsr russen
de schuldeiser en de hoofdschuldenaar.
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mulier de uitdrukking de bevoegde rechter'
door bijvoorbee!d 'de Rechtbank Rotterdam'.
Dit meet niet gebeuren in her Rotterdams
Garantieformulier. In de eerste plaats omdat,
zoals boven uiteengezet, de borg dit punt niet
eenzijdig kan veranderen in een alleen door
hem ondertekend document. Ms hierover een
overeenkomst getroffen dient te worden, dan
moer dat tussen de schuldeiser en de hoofdschuldenaar in een apart document.
Bovendien is her onverstandig als schuldeiser
om de garanrie re heperken tot een vonnis
van bijvoorbee!d de Rechtbank Rotterdam.
Dit beperkt de rechten van de schuldeiser.
Onder her Rotterdams Garantieformulier
is een vonnis van welke bevoegde rechter dan
ook voldoende. Her is niet altijd van tevoren
zeker welke rechter in eerste instantie
bevoegd is. Bovendien is her invullen van 'de
Rechtbank te Rotterdam' four, omdat her
kan zijn dat die rechtbank de vordering
afwijst, waarna her Hof Den Haag de vordering in hoger beroep aisnog roewijst. Strikt
genomen hoefr de borg dan niet te betalen
onder de garantie, hoewel ik niet zou weten
of dit hele formele standpunr stand zou
houden in rechte, maar er wordt aldus in
ieder geval een zeer onwenselijk geschil
geschapen, dat op z'n minst vertraging en
extra kosten en misschien een tweede procedure veroorzaalct.

Een ander punt is of her Rotterdarns
Garantieformulier niet zou moeten bepalen
dat de borg al zou moeten betalen wanneer er
een vonnis is tegen de hoofdschuldenaar, dat
nog niet onherroepelijk is, maar Wel uirvoerbaar bij voorraad verk!aard is, hetgeen
meestal gedaan wordt door de rechter. Het
Rotterdams Garantieformulier heeft er opzettelijk voor gekozen om dat niet te doen.
Dc redenen daarvoor zijn de vo!gende.
Dc status quo wordt veranderd door her
opheffen van een beslag tegen een garantie op
her Rotterdams Garantieformulier. Dit is in
her voordeel van zowel de schuldeiser als de
hoofdschu!denaar. Her voordeel voor de
hoofdschuldenaar is dat hij zijn vermogensbestanddelen weer kan gebruiken, bijvoorbeeld
weer kan gaan varen met zijn schip. Ms een
schip vast zou !iggen tot de zaak beslist zou
zijn bij de rechrbank, zou de reder fail!ier

gaan, omdat dit jaren kan duren. Maar her
opheffen van een beslag tegen ecu garantie is
ook in her voordeel van de schuldeiser. Een
schuldeiser is aansprakelijk voor onrechtmatig beslag en de daardoor veroorzaakte
schade. Her beslag is onrechrmatig a!s de
schuldeiser de zaak uiteindelijk ver!iest bij de

rechter of bij arbiters om welke reden dan
ook. Dit is een risico_aansprakelijkheid. Ms
een beslag jaren zou blijven !iggen, is de
schade meestal erg groot en dan zou dus de
schuldeiser her risico lopen dat hij aansprake!ijk zal worden jegens de hoofdschuldenaar
voor een zeer groot bedrag. Aan de andere
kant heeft ieder de verplichting om zijn
schade te beperken, hetgeen mogelijk is door
een garantie te ste!len. Ms een garantie
gesteld wordt, zijn de kosten beperkt rot de
garantiekosten. Als een bankgarantie gesreld
wordt, zijn de kosten meestal 1% per jaar,
maar in maritieme zaken is meestal ook een
buiten!andse bank betrokken, die 1% per jaar
rekent evenaLs zijn Nederlandse correspondentbank, die ook 1% per jaar rekent. Maar
die kosten zijn zeer gering in vergelijking tot
de schade, die veroorzaakt zoo worden door
een beslag, dat jaren zou b!ijven liggen. Ms
een P&I Club garantie gesre!d wordt, zijn de
kosten meestal nihil, hoewel een groot uitstaand garantiebedrag de verzekeringstaristiek
van een reder kan beInvloeden, hetgeen kan
leiden rot verhoging van zijn am de Club
beraalbare premie.

IN

Nog een voordeel voor de schuldeiser bij her
ste!!en van een garantie is dat hij 100% zekerheid heeft door die garantie. Len beslag geeft
geen 100% zekerheid. Ms andere schu!deisers
later beslag leggen op hetze!fde vermogensbestanddee!, moeren de beslag!eggers de
opbrengsr van de verkoop van dat vermogensbesranddeel delen. Preferente credireuren
gaan dan voor. Concurrenre credireuren ontvangen we!licht weinig of niets. Her is niet zo
dat een eerder beslag voorrang creerr. Ms de
hoofdschuldenaar fai!liet verldaard wordt,
vervallen alle bes!agen van -rechrswege en
va!kn a!le vermogensbestandde!en in de failhere bocdel, die door de curator ge!iquideerd
al worden, terwijl in Gillin on uten bijna
nood ecu uirkcring gedaan wordt aan cohcurrcnte credireuren. Als ecu heshig !ant blijft
hgrn, vermindert het heslagene doorgaarn in
waardc. Pen schip kan slfs zinkcn.
Her risico wordt dus sterk beperkt voor de
schuldeiser wanneer een beslag tegen een
garantie wordt opgeheven. Beide partijen
profiteren daarvan en waarschijnlijk heeft de
schuldeiser nog een groter voordeel dan de
hoofdschu!denaar, zodat her rede!ijk is dat de
schuldeiser wachr rotdat er een onherroepelijk vonnis is. De hoofdschuldenaar heeft dan
de kans om te appelleren. Ms de borg al meet
betalen na éen ronde in eerste insranrie,
wanneer het vonnis uitvoerbaar bij voorraad
verklaard is, dan bestaat her risico dat de
boofdschuldenaar een Pyrrhus-oversvinning
behaalt in hoger beroep, als de hoofdschu!denaar vervolgens niet in staat is om de ten
onrechre betaa!de bedragen te verhalen op de
aanvankelijke schuldeiser. Een en ander is
natuur!ijk van overeenkomsrige roepassing
wanneer de zaak in cassatie wordt vervo!gd.

Na (D) moer her bedrag van de hoofdvordering ingevuld worden. Oorspronkelijk was dit
niet zo in het garantieformu!ier, waar alleen
her maximum bedrag van de garantie
vermeld werd, dat berekend was op basis van
de hoofdsom plus een opslag (meestal 30%)
voor kosten en roekomsrige renre. Maar dit
gafaanleiding rot de volgende discussie. In de
paragraaf met (G) sraar in de garantie dat de
schuldeiser de garantie aanneemt om een roekomsrig conservaroir beslag te voorkomen op
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vonnis in her buitenland, zelfs niet wanneer
dit gebeurt aan bijvoorbeeld de directeur van
een vennootschap tegen een door hem
gerekend ontvangstbewijs en zelfs niet
wanneer een verraling in de plaatselijke taal is
bijgevoegd. Het is duidelijk dat de Hoge
Raad buitenlanders wil bescherrnen, ook a!
omdat de verzetterrnijn van 14 dagen zo erg
kort is (bij vonnis op tegenspraak is de hoger
beroep termijn 3 maanden). Het is in de
praktijk moeilijk voor een buirenlander om te
bewerkstelligen dat in Nederland verzet

de vermogensbestanddelen van de hoofds chuldenaar voor de vordering, genoernd in

de garantie. Soms wordt een vordering aanvankelijk onderschat. Dit Iran bijvoorbeeld
gebeuren met ladingschadevorderingen. Het
schip, dat de beschadigde lading heeft gelosr
in Rotterdam, wordt in beslag genomen en
een voorlopig cijfer voor de vordering moet
gegeven worden. Een garanrie wordt gesteld
en het schip vaarr weg. Later blijkt na verdere
expertise aan de wal dat de schade aan de
lading grorer is dan aanvankelijk geschat door
de experts.
In zo'n zaak is er ecu knit geding geweest
voor de president van di Rcchtbank te
Rotterdam. Hij heeft torn heslist dat ook in
zo'n geval de schu!oR'ser afstand had gedaan
van zijn rechtoi ni i w[fllc ii d e 'RI.r'1'cid te
n,zudat dc schUtClCiS CFi
vrag.—
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wordt flu de vordering, waarvoor zckerheid
gesteld wordt, gekwantificeerd sub (D) en
beschreven sub (E): Dit berekent dat wanneer
later blijkt dat de vordei tog hoger is dan aan
vankelijk geschat CIC SC11U1dCiSeF opnieuw
beslag mag leggen tenelnde aanvullende
zekerheid te krijgen voor hetonverzekerde
gedeelte van de vordering.

De borg is verplicht om te betalen als de
schuldeiser men onherroepelijk vonnis verkregen heeft tegen de hoofdschuldenaar. Maar
de hoofdschuldenaar kan er voor kiezen om
verstek te laren gaan en dan zal er tegen hem
een verstekvonnis gewezen worden. Zo'n verstekvonnis wordt alleen onherroepelijk
wanneer her betekend wordt in persoon aan
de gedaagde of wanneer de gedaagde een
daad van bekendheid met her vonnis heeft
gepleegd. Dan begint de verzettermijn van 14
dagen te lopen. Als de debireur een
Nederlander is, loopt dit sysreern nog enigszins, hoewel er al rnoeilijkheden kunnen
onrstaan als de gedaagde niet meet te vinden
is, zodat her verstekvonnis niet in persoon
betekend kan worden. Maar ingevolge jurisprudentie van de Hoge Raad wordt een yerstekvonnis tegen een buirenlander flier onherroepelijk door betekening aan her Parker van
de Officier van Justine en uirreiking van her
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wordt aangetekend binnen 14 dagen nadat de
stukken aan hem uitgereikt zijn. Bovendien is
her niet voorgeschreven dat in de betekeningsstukken die termijn van 14 dagen
genoemd wordt. Daarorn weet een buitenlander meestal niet dat de termijn 14 dagen is.
Het zou dan ook niet redelijk zijn om die
termijn tegen hem te laten lopen.
Hierdoor onrstaat her probleem voor de
schuldeiser dat een verstekvonnis tegen een
buitenlander vrijwel nook onherroepelijk
wordt. Dit gebeurt alleen wanneer de schuld-
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eiser kan bewijzen dat de buirenlander een
daad van bekendheid met her verstekvonnis
heeft gepleegd. Dat zal zelden lukken.
Hierdoor bestond het 'verstekgar', dat
gedicht is in de tweede alinea van her garanrieformulier.
Het
Een soortgelijk probleem Icon ontstaan
wanneer de hoofdschuldenaar faillier verklaard
werd. De procedure tegen die hoofdschuldenaar wordt dan geschotst. Her idee daarachter
is dat alle vorderingen bij de curator moeten
worden ingediend. Als er een geschil is tussen
de curator en de schuldeiser, dan moet dat uitgeprocedeerd worden in her kader van her faillissement in de vorm van een renvooiprocedure na berwisring op de verificatievergadering. Dat resulteert dan uiteindelijk in een
vonnis. Als de vordering aanvaard wordt door
de curator in de crediteurenvergadering, dan
wordt dat neergelegd in her proces-verbaal van
die verificatievergadering dat wordt uitgegeven
in dezelfde voor tenuitvoerlegging vatbare
vorm als een vonnis en dat uirvoerbaar is als
een vonnis en gelijkwaardig daaraan.
Maar in de praktijk worden bijna alle faillissemenren opgeheven bij gebrek aan baten,
terwiji die baten dan betaald worden aan de
bevoorrechte schuldeisers, zodat concurrente
crediteuren niets krijgen. Dan komr er dus
ook geen verificarievergadering en evenmin
een procedure over een mogelijk geschil over
een vordering van een concurrenre crediteur
regen de gefailleerde. Maar onder her
Rotterdarns Garantieformulier moet de
schuldeiser een onherroepelijk vonnis verkrijgen. Dat lukte dus meestal in de praktijk niet
als de hoofdschuldenaar faillier verldaard
werd. In theorie zou er doorgeprocedeerd
kunnen worden nadat het faillissement opgeheven was bij gebrek aan baten, maar ook dat
lukte zelden. In de eerste plaats wordt een
vennoorschap ontbonden door de opheffing
van haar faillissement. In de tweede plaats
gingen rolrechtets soms niet akkoord met het
opheffen van de faillissemenrsschorsing in de
procedure nadat her faillissement opgeheven
was. Los daarvan moest de schuldeiser dan in
ieder geval jaren wachten voordat her faillissemenr achter de rug was.

Ook dit was natuurlijk niet de bedoeling van
her Rotterdams Garantieformulier, dat
beoogde aan de schuldeiser zekerheid te
geven, natuurlijk ook of zelfs juist wanneer
de hoofdschuldenaar failliet zou gaan. Dit
punt is on opgelost in de faillissementspatagraaf van her Rotterdams Garantieformulier.
Deze geeft de schuldeiser nu het recht om de
borg te dagvaarden als de hoofdschuldenaar
failliet is. Dan moet de rechtbank in de
nieuwe procedure tussen de schuldeiser en de
borg beslissen hoeveel de hoofdschuldenaar
moet beralen aan de schuldeiser. Dc borg
moet dan dir bedrag betalen wanneer de uirspraak in de nieuwe procedure onherroepelijk
geworden is.
Tcepeeeehjk recht cit juriedictie
De op één na laarsre paragraaf van her
Rotterdams Garantieformulier bepaalt dat de
garantie beheersr wordt door Nederlands
recht. Dir spreekr min of meer vanzelf, daar
de garantie wordt gesreld in Nederland om
daar een beslag op re heffen. Bovendien
verwijst de garantie in de rweede voile paragraaf naarart. 7:855 BW en dus naar
Nederlands recht. Maar soms worden garanties op her Rotterdams Garantieformulier
getekend door buitenlandse borgen zoals P&I
Clubs. Dat rekenen en her dareren geschiedr
dan in her buirenland en dan is her flier
geheel zeker meet welk rechrssysreem van
roepassing is, omdat dan de plaats van
uirgifte van de garantie buiren Nederland
ligr. Daarom sraar nu uitdrukkelijk in de
garantie dat Nederlands recht van roepassing
is op de garantie-overeenkomst zelf.
Deze paragraaf in her garantieformulier
bepaalr ook dat de bevoegde rechter in
Rotterdam of Amsterdam bevoegd is om
geschillen of vorderingen onder de garantie te
beoordelen. Eigenlijk moet of Rotterdam of
Amsterdam doorgesrreepr worden. Dir wordt
in de praktijk echrer vaak vergeren. In dat
geval is zowel de rechrbank in Rotterdam als
in Amsterdam bevoegd, naar keuze van de
schuldeiser.
Ms een Nederlandse borg cen garantie op
her Rotterdams Formulier srelr (meestal is dat
cen borg gevesrigd in Rotterdam of Amsterdam) dan is er vanzelf a! jurisdictie in

Nederland. Maar soms is de borg een buirenlandse vennoorschap, zoals een P&I Club of
een buirenlandse bank. In dat geval kan her
zijn dat er geen jurisdicrie is in Nederland.
Dat is in her nadeel van de schuldeiser.
Teneinde de schuldeiser re beschermen, geeft
her Rotterdams Garantieformulier nu in ieder
geval jurisdicrie in Rotterdam of Amsterdam.
Her garanrieformulier bepaalr niet dat dir de
Rechrbank Rotterdam of de Rechtbank
Amsterdam is, omdar her ook kan zijn dat
her kantongerechr bevoegd is, als de vordering minder bedraagr dan f 10.000 of als her
gaar om een vordering, bijvoorbeeld onder
een agenruurconrracr, die onder de bevoegdheid van de kantonrechter vair, ongeacht her
beloop van die vordering.
Deze paragraaf voorzier flier in exciusieve
jurisdicrie van de rechrer in Rotterdam of
Amsterdam. Dc bedoeling is om de schuldeiser een extra jurisdicrie re geven, flier om hem
re verhinderen om, bijvoorbeeld, re dagvaarden voor de rechrbank van de plaats van yesriging van de borg. Als de borg een buirenlandse vennoorschap is, kan her zijn dat deze
gevesrigd is in een land waarmee Nederland
geen Execurieverdrag heeft, bijvoorbeeld een
P&I Club op de Turkse en Caicos Eilanden.
Dan is een vonnis van de Nederlandse rechrer
niet uirvoerbaar in dat land en dan zou her de
schuldeiser niet helpen om re procederen in
Nederland (renzij de borg vermogensbesranddelen heeft in Nederland of in andere landen,
waarmee Nederland wel een Execurieverdrag
heeft). in dat geval moet de schuldeiser de
mogelijkheid hebben orn re dagvaarden in
her land van vestiging van de borg. Dc
schuldeiser heeft dus her recht gekregen om
naar keuze de borg te dagvaarden voor de
rechrer in Amsterdam of Rotterdam of elders,
waar jurisdicrie is, meestal her land waar de
borg gevesrigd is. Dir geldr voor alle geschillen en procedures regen de borg, ook de
speciale procedure ter dichring van her 'faillissementsgat'.
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Secretaris Juridische Zaken van de
Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)

Dc ondergetekende,
..................... .gevestigd te ......................mede kantoorhoudende te......................
hierna te noemen: de 'Bank';

Her NVB-model Beslaggarantie 1999 heeft

IN AANMERKING NEMENDE:

hetzelfde doe als her Rotterdams

A dat ......................gevestigd te ......................hierna te noemen:

Garanrieformulier: indien conservatoir beslag

Dc 'Begunstigde', een vordering prerendeerr te hebben op .....................

wordr gelegd op vermogensbestanddelen, zal

hierna te noemen: de 'Debiteur', nit hoofde van......................thans begroot op

in de praktijk vaak opheffing van her beslag

f ...................... hierna te noemen: de 'Vordering';

worden gevraagd. Een dergelijk beslag zal de
bedrijf.svoering van de beslagene immers

B

hinderen en soms zelfs onmogelijk maken.

dat de Begunstigde ten laste van de Debiteur voor de Vordering conservatoir(e) beslag(en) heeft doers
leggen, dan wel daartoe her voornemen heeft;

Op grond van art. 705 lid 2 Rv kan een
conservaroir beslag dat is gelegd voor een

C dat de Debiteur ter opheffing c.q. voorkoming van dit (deze) beslag(en) en ter voorkoming van verdere

geidvordering, worden opgeheven indien

conservatoire beslagen voor de Vordering de Bank heeft verzochr een garantie te stellen ten behneve
van de Begunstigde;

VERKLAART HET NAVOLGENDE:

-

1

-

Dc Bank stelt zich onherroepelijk garant jegens de Begunstigde voor de beraling van a! hetgeen de
Begunstigde ter zake van de Vordering van de Debiteur te vorderen heeft blijkens een van de onder 2
sub a. tot en met c. of onder 3 aanhef of sub a. en b. vermelde bewijsstukken zuJks met inachtneming

-

van her hierna bepaalde.

-

2
I

-

De Bank verbindt zich op eetste schriftelijke verzoek van de Begunstigde, onder gelijktijdige overleggingvan:
a. een aficheift van een beslissing van een Nedetlandse rechter met betrekking tot de Vordering,
gewezen in een procedure tussen de Begunstigde en de Debiteur, vergezeld van een verkiaring van

-

een in Nederland ingeschreven advocaat dat de wettelijke termijn, voor zover van toepassing, voor
verzet, hoget beroep of cassatie is vetstreken en dat voor zovet hem bekend tegen die beslissing niet

-

binnen die termijn hoger beroep of cassatie is ingesteld dan wel bij een verstekvonnis dat niet
binnen sea weken na betekening van dat vonnis aan de Bank verzet is gedaan; of

-

b. een origineel afichtift van een arbitraal vonnis met betrekking tot de Vordering gewezen in een
I

-

procedure tussen de Begunstigde en de Debiteur; of

-

c. een door partijen gewaarmerkt afschrift van een akte, houdende een minne!ijke regeling tussen de
Begunstigde en de Debiteur met betrekking tot de Vordering;
aan de Begunstigde te voldoen her bedrag dat de Begunstigde schrifte!ijk verklaatt ter zake van de
Vordering opeisbaat van de Debiteur te vorderen te hebben, met then verstande dat de Bank niet

-

voor deze vordering voldoende zekerheid

gehouden is meet te voldoen dan her bedrag dat de Begunstigde blijkens een of meet van de bovenbe-

wordt gesteld. Deze zekerheid wordt dikwijls

doelde bewijssrukken van de Debiteur re vorderen heeft.

gegeven door her stellen van een
bankgarantic.

3

Ingeval van faillissement van de Debiteur of her van toepassing verkiaren van een wettelijke schuidsa-

In de praktijlr worden verschillende modellen

neringsregeling op de Debiteur zal de Bank na verloop van een termijn van vier (4) maanden na de dag

bankgaranties gehanreerd. Zoals mr Van der

waarop de Begunstigde per aangetekende brief aan de Bank heeft bericht dat de Debiteur in staar van

Wiel hiervoor reeds memoreerde kan her

faillissement is verklaard of op hem een svettelijke srhuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard,
onder meezending van een bevesriging van de curator respectievelijk bewindvoerder dat de Debiteur
failliet is verklaard of op hem een svette!ijke schuldsaneringsrege!ing van toepassing is verklaard, aan de
Begunstigde voldoen hergeen de Begunstigde srhriftelijk verldaart ter zake van de Vordering opeisbaar
van de Debiteur te vorderen te hebben tenzij

4

Her formulier, en ook Engelse uertalingervan, is te vcrkrij.
gen bij dhr. Van der Burgh, tel. 020-5502821;
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hanteren van verschillende modellen veel dis-

a.

de Bank binnen voornoemde rermijn van vier (4) maanden de Begunstigde heeft gedagvaard in

cussie en kostbaar tijdverlies tot gevoig

een gerechtelijke procedure reneinde de gegrondheid en de hoogre van de Vordering re doen vast-

hebben. Zowel her Rotterdams Garantie-

stellers of de Begunstigde te doen verbieden een beroep op deze garantie te doen, in welk geval de

formulier als her NVB-model beslaggarantie

Bank zal overgaan tot berating aan de Begunstigde regen overlegging van een afschrift van ten in

werden ontwikkeld om te voorzien in de ken-

krachr van gesvijsde gegane beslissing van een Nederlandse rechrer, gewezen in een procedure
tussen de Begunstigde en de Bank; of

nelijke prakrijkbehoefte aan een standaarddo-

lx de curator in her faillissement of de bewindvoerder binnen voornoernde rcrmijn van vier (4)

cument.

maanden de Begunstigde heeft gedagvaard in een gerechtelijke procedure reneinde de gegrondheid
Voor de hand ligt de vraag, waarom de NVB

en de hoogre van de Vordering te doen vastsrellen of de Begunstigde te verbieden een beroep op

ten eigen model onrwildcelde en de banken

deze garantie te doen en de curator of de bewindvoerder binnen voornoemde termijn de Bank per

niet eenvoudigweg volatonden met bantering

aangetekend schrijven hiervan mededeling heeft gedaan in welk geval de Bank zal overgaan rot

van her Rotterdams model. De belangrijkste

berating aan de Begunstigde regen overlegging van ten afschrift van ten beslissing van em

reden was dat her Rotterdams model

(Nederlandse) rerhter gewezen in een procedure tussen de Begunstigde en de curator of de

ontstond in de sfeer van de scheepsbeslagen.

bewindvoerder en voor her overige regen overlegging van ecn verkiaring conform artikel 2 sub a

De internationale dimensie staat daarin

dan wei een akte als bedoeld in artikel 2 sub c

centraal, en daarmee de behoefte aan een

met then verstande dat de Bank nice gehouden is meet re voldoen dan her bedrag dat de Begunstigde

eénvoudig en beknopt document.

blijkens Hn van de bovenbedoelde bewijssrukken tee zake van de Vordering re vorderen heeft.

Toen her Rotterdams Garantieformulier
ook elders ingang begon te vinden kwam

Her in dir artikel gesrelde last onverler de rechten van de Begunstigde om berating te vorderen op

steeds meet aan her licht dat her document

grond van arrikel 2.

enkele nadelen voor de bankpraktijk bevatte.
Belangrijkste punt van kritiek berrofde

4

bepaling dat de bank in geval van faillisse-

Deze garantie is geldig tot een maximum bedrag van f .....................
(zegge. ..................... [bedrag voluit geschreven]).

ment of surséance van betaling als hoofdelijk

Indien de Begunstigde bij ten srhriftelijk verzoek om berating nit hoofde van deze garantie aangeeft

medeschuldenaar kan worden betroldeen in

dat her een deelbetaling betrefr, blijft de garantie voor her resrerende deel in stand.

een gerechtelijke procedure zonder kennis
van de rechtsverhouding tussen crediteur en

5

Deze garantie vervalt indien niet voor, of binnen .........maanden na dagrekening van deze garantie een
vordering als bovenbedoeld voor de bevoegde rechter tussen de Begunstigde en de Debireur ter zake

debiteur en met alle kosten van dien. Toen
veel banken dan ook een voorkeur aan de dag

van de Vordering aanhangig is gemaakr of de benoeming van ten of meet scheidslieden ingevolge een

legden voor ceo andersluidend garantiefor-

arbirraal beding is aangezegd, verzochr of voorgesreld, dan wet ten minnelijke regeling tot stand is

mulier nam de NVB her initiatief om voor de

gekomen en de Bank niet binnen een maand us afloop van de hiervoor in dit artikel vermelde rermijn

binnenlandse markt een eigen model te ont-

door middel van ten schrifrelijke mededeling van of namens de Begunstigde hiervan in kennis is

wilckelen. Dat werd her NVB-model

gesteld en in ieder geval tien (10) jaar na datum van onderrekening van deze garantie, tend) de Bank
n maand your de einddatum van de garantie per sangetekend schrijven een schriftelijke

Beslaggarantie 1995, dat destijds op grote

ten minste

schaal in Nederland werd verspreid.

verkiaring van ten in Nederland ingesrhreven advocaat van de Begunstigde heeft ontvangen dat ten
procedure tussen de Begunstigde en de Debireur ter zake van de Vordering nog aanhangig is of op

Her NVB-model 1995 onrlokte op zijn
beurt weer kritiek aan de Commissie

grond van artikel 3 nog ten procedure tussen de Begunstigde en de curator respectievelijk de bewind-

Rorrerdams Garantieformulier (CRG).

voerder of de Bank aanhangig is, in welk geval de garantie telkens voor een nieuwe rermijn van den

Daarop besloten CRG en NVB in overleg te

(10) jaar geldig is.

treden om re bezien of een aanpassing
mogelijk was die de goedkeuring van beide

6

Na verval van deze garantie kan de Begunstigde geen enkele aanspraak meet maken jegens de Bank uit

parrijen zou kunnen wegdragen. Dir overleg

hoofde van deze garantie (facultatief) en is de Begunstigde op verzoek van de Bank verplichr her origi-

resulteerde in her nieuwe NVB-model

nee van deze garantie aan de Bank terug re geven/ de Bank uir haar verplichringen ix ontslaan.

Beslaggarantie 1999.
7

Op deze garantie is bij uirsluiring her Nederlands rtcht van toepassing. Alle geschillen tussen de Bank
en de Begunstigde aangaande deze garantie aismede de procedure als bedoeld in artikel 3 sub a
zullen/zal bij uitsluiting in eerste aanleg worden voorgelegd aan dan wet gevoerd your de daarroe
bevoegde rechrer ix.....................

Aldusopgemaakr en getekend
De Bank:

ix .....................op..

I

Toellchthig
Her N\TB.mode1 Beslaggarantie 1999 is een
documentair model dat bestemd is voor de
binnenlandse markt. Daarmee is de garantie
toepasbaar voor meet dan 95% van de
gevallen, waarin opheffing van een beslag
wordt gevraagd of beoogd wordt een beslag te
voorkomen.
De begunstigde dient, naast een beslissing
van een Nederlandse rechter, een veridaring
van een in Nederland ingeschreven advocaat
over te leggen, waarin wordt verklaard dat de
wettelijke termijn (voor zover van toepassing)
voor verzet, hoger beroep, of cassatie is vetstreken en dat voor zover hem bekend tegen
de beslissing niet binnen die termijn verzet,
hoger beroep of cassarie is ingesteld. Daarmee
wordt beoogd te voorkomen dat de bank zelf
dient te ondetzoeken of een beslissing in
kracht van gewijsde is gegaan.
Er is een regeling opgenomen voor her
geval er een verstekvonnis is gewezen. Ook is
geregeld de situatie dat de debiteur failliet is
verklaard, die voorkomt dat een begunstigde
geen betaling onder de garantie kan vorderen
omdat geen verificatievergadering plaatsvindt.
Dc bank betaalt volgens deze regeling onder
de garantie vier maanden na de dag waarop
de begunstigde bij aangetekende brief aan de

bank heeft bericht, dat de debiteur in staat
van faillissement is verklaard, onder meezending van een bevestiging van de curator dat
de debiteur failliet is verklaard, tenzij de bank
of de curator een gerechtelijke procedure
tegen de begunstigde is begonnen.
In verband met de komst van de nieuwe
Wet schuldsanering natuurlijke personen is
een regeling opgenomen voor de situatie dat
op de debiteur een wettelijke schuldsaneringstegeling van toepassing is verklaard.
Dc geldigheidsduur van de garantie kan
op verzoek van de begunstigde telkens met
een nieuwe termijn van tien jaar worden
verlengd door her overleggen van een schriftelijke verkiaring van een in Nederland ingeschreven advocaat dat nog een procedure
tussen de begunstigde en de debiteur aanhangig is ter zake van de vordering waarvuor
beslag is gelegd.
Dc garantie vervalt indien niet binnen een
bepaalde termijn een procedure aanhangig is
gemaakt dan wel een minnelijke schikking
tot stand is gekomen ter zake van de vordering, waarvoor her beslag is gelegd, en de
bank niet binnen een maand na afloop van de
hiervuor bedoelde termijn hiervan in kennis
is gesteld.

