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"De oplossing is hier
blijkbaar in een verkeerde
richting gezocht. De
meest effectieve, en tevens
eenig nuttige, werkvermindering zou verkregen
zijn door een beperking
van het zonder redelijken
grond aanwenden van het
rechtsmiddel van cassatie.
Grondige behandeling al¬
léén van zaken die behan¬
deling verdienen, ware
nuttiger 'vermindering
van werkzaamheden',
dan oppervlakkige behan¬
deling van zaken, die
deels een betere, deels in
het geheel geen behande¬
ling verdienen". (NJB
1937, p. 475)
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Een buitgerichte aanpak, een nieuwe sanctie of een nieuwe mo¬
gelijkheid tot invordering voor de overheid? / Misdaad loont.
De werkgroep 'Pluk ze', officieel de werkgroep Financiële Fa¬
cetten van Ernstige Vormen van Criminaliteit geheten, onder¬
zocht wat er aan gedaan kan worden om te voorkomen dat il¬
legaal verworven vermogens van plegers van profijtelijke mis¬
drijven ondanks hun veroordeling buiten schot blijven. Prof.
mr M. Wladimiroff gaat met name in op de door de werk¬
groep voorgestelde introductie van een gerechtelijk financieel
onderzoek. Dit stelsel van wettelijke instrumenten heeft het
karakter van een buitengewoon opsporingsonderzoek met als
doel opsporing en bevriezing van criminele vermogens, ter
realisering van de beoogde buitgerichte aanpak.
Procesgaranties en het Rotterdams garantieformulier / Het
Rotterdams garantieformulier 1985 leeft! Werd in NJB 87/21/
p. 656 een bijzonder aspect ervan besproken, in deze afleve¬
ring is een bijdrage van meer algemene strekking opgenomen,
door Mr D.R. Buter. Ter voorkoming of opheffing van con¬
servatoire beslagen wordt in het dagelijks rechtsleven veelvul¬
dig gebruik gemaakt van garanties. Enkele aspecten verbon¬
den aan het gebruik van procesgaranties worden belicht mede
aan de hand van de tekst van het Rotterdams Garantieformu¬
lier.
Verder in deze aflevering o.a.:
• Het ongedwongen praten van een minister van Justitie.
• De wondere geschiedenis van het particuliere land
'Tjampea'.
• Het vijfde RIMO-symposium: verschillende aspecten van
islamitisch recht.
In de volgende aflevering o.a.:
• Het recht op gezinsleven in Nederland, voor buitenlanders /
S. van Walsum, M. Hop en M. Klabou
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ROTTERDAMS
GARANTIEFORMULIER*^
* D.R. Buter is advocaat te
Rotterdam

1. Inleiding
Indien een beslagdebiteur ('debiteur') ge¬
noegzame zekerheid stelt voor een vorde¬
ring waarvoor conservatoir beslag is ge¬
legd zal dit beslag door de beslagcrediteur
('crediteur') dienen te worden opgehe¬
ven. '
Zekerheidstelling kan op meerdere ma¬
nieren geschieden, bijv. door het stellen
van een (bank-)garantie, het geven van
hypotheek of storting van geld onder der¬
den.
Om opheffing van een conservatoir be¬
slag te verkrijgen dient de zekerheidstel¬
ling genoegzaam te zijn. Het begrip 'ge¬
noegzaam' ziet op een drietal aspecten
van de aangeboden zekerheid:
a. de omvang van de zekerheid;
b. de betrouwbaarheid van de zekerheid;
c. de condities waaronder de zekerheid
gesteld wordt.
Ad a. Uitgangspunt is dat de ter ophef¬
fing van het beslag te stellen zekerheid
toereikend dient te zijn om de gehele
door de President begrootte vordering
waarvoor beslag is gelegd, inclusief rente
en kosten, te dekken. Mocht de zekerheid
niet voldoende zijn om de vordering te
dekken doch niettemin redelijk zijn (bijv.
omdat zij gelijk is aan de te verwachten
opbrengst van het beslagen goed), is de
President van de Rechtbank desalniette¬
min bevoegd tot opheffing.^
Ad b. De crediteur behoeft alleen ge¬
noegen te nemen met zekerheid gesteld
door de debiteur c.q. derden die voldoen¬
de waarborgen bieden dat de zekerheid te
zijner tijd ook daadwerkelijk uitgewon¬
nen kan worden. In geval de zekerheid
bestaat uit een bankgarantie doen zich
hier geen problemen voor indien de ga¬
rant een eerste klas Nederlandse bank is.
Complicaties kunnen zich voordoen in¬
dien de financiële gegoedheid en/of de be¬
trouwbaarheid van de garant niet vast¬
staat, of de garant in het buitenland ge¬
vestigd is, waarbij in het laatste geval met
name te denken valt aan problemen be¬
treffende de uitwinning van de gestelde
zekerheid.

Ter voorkoming of opheffing van
conservatoire beslagen wordt in het
dagelijkse rechtsleven veelvuldig
gebruik gemaakt van garanties.
Sedert 1972 wordt in toenemende
mate het zgn. Rotterdams
Garantieformulier als garantietekst
gehanteerd. In dit artikel zullen
enkele aspecten verbonden aan het
gebruik van procesgaranties belicht
worden mede aan de hand van de
tekst van het Rotterdams
•
Garantieformulier 1985.
j
f
Ad c. Crediteur, debiteur en de eventue¬
le garant zullen overeenstemming dienen
te bereiken over de voorwaarden waaron¬
der de zekerheid gesteld wordt, ingeval
van een garantie derhalve over de tekst
daarvan.
2. De garantie-terminologie
Zekerheidstelling ter opheffing van een
conservatoir beslag geschiedt heden ten
dage veelal door het aanbieden van een
(bank-)garantie. Onder het begrip garan¬
tie worden een aantal rechtsfiguren ge¬
rangschikt van verschillende inhoud en
strekking.-^ Een belangrijk onderscheid is
dat tussen enerzijds de abstracte- en an¬
derzijds de concrete garantie. De abstrac¬
te garantie, mede afhankelijk van haar
specifieke inhoud, ook wel genoemd
afroep-garantie, onafhankelijke garantie
of kortweg (bank-)garantie kan gedefi¬
nieerd worden als:
"de zelfstandige verbintenis welke voor
de garant voortvloeit uit een eenzijdige
overeenkomst met de begunstigde en wel¬
ke ertoe strekt dat de garant gedurende
een bepaalde periode en tot een bepaald
maximum-bedrag op (schriftelijke)
afroep van de begunstigde aan deze zal
betalen het bedrag van de schade welke
de begunstigde opgeeft te (zullen) lijden
als gevolg van het feit dat een gegaran¬
deerde prestatie van een derde niet, niet
tijdig, of niet genoegzaam heeft plaatsge¬
vonden. Voor de begunstigde is het van
geen belang of de garant zich al dan niet
krachtens een (geldige) opdracht van een
derde heeft verbonden.''"
De essentie van een abstracte garantie is
gelegen in het feit dat zij een zelfstandige
verbintenis van de garant jegens de gega¬
randeerde belichaamt, die (derhalve)
onafhankelijk is van de onderliggende

rechtsverhouding tussen de hoofdschul¬
denaar en de begunstigde.
De concrete garantie, veelal eveneens ge¬
noemd (bank-)garantie, is de borgtocht¬
verbintenis als bedoeld in art. 1857 BW.
Een kenmerkend element van de concre¬
te garantie is dat de verbintenis van de ga¬
rant (borg) afhankelijk is van de verbinte¬
nis van de hoofdschuldenaar. De garant is
slechts tot de gegarandeerde prestatie ge¬
houden voor zover de hoofdschuldenaar
daartoe gehouden is.
De abstracte (bank-)garantie wordt veel¬
al in — internationale - handelstransac¬
ties gehanteerd als een niet-assescoire
vorm van persoonlijke zekerheid. Zij
vormt een antwoord op de behoefte aan
zekerheid in het internationale handels¬
verkeer, evenals bijv. het documentair
krediet dit vormt als betaalinstrument.
Concrete garanties worden in afnemende
mate ook wel voor dit doel gebruikt,
hoofdzakelijk in het nationale handels¬
verkeer, doch worden daarnaast veelvul¬
dig gebruikt ter voorkoming of opheffing
van beslagen. Een dergelijke garantie zal
hierna worden aangeduid als procesgarantie' (zie voor een globaal schematisch
overzicht figuur I op p. 1122).
3. De procesgarantie
Bij de proeesgarantie zijn minstens drie
partijen betrokken:
— de crediteur;
— de debiteur;
— de garant.
Tussen deze betrokkenen vallen de vol¬
gende rechtsverhoudingen te onderschei¬
den:
I. Veelal zal er tussen de crediteur en de¬
biteur een concractuele relatie bestaan uit
hoofde waarvan beslag is gelegd; noodzaIn NJB 87/21/p.656 is een artikel gepubliceerd over het
Rotterdams Garantieformulier 1985 door Mr E. Hammerstein. Ongeveer tegelijkertijd ontvingen wij deze bijdrage
van de hand van Mr D.R Buter. Het blijkt dat er in de
praktijk, en niet alleen de natte, grote behoefte bestaat aan
informatie over de rechtsfiguur van de procesgarantie. Het
artikel van Hammerstein behandelde een speciaal aspect
van het Rotterdams Garantieformulier. Deze bijdrage is al¬
gemener van aard en richt zich met name tot personen die
beroepshalve meer of minder frequent met beslagen te ma¬
ken hebben, en derhalve ook met procesgaranties te maken
(kunnen) krijgen, maar niet meer dan een globale kennis
van deze materie hebben. Red.
1. Art. 732 Rv.
2. Zie Jansen. Executie- en beslagrecht. 2e druk. blz. 392.
noot 41.
3. Voor een uitvoerige behandeling van de abstracte garan¬
tie zij verwezen naar Prof. mr F.H.J. Mijnssen en Mr J.M.
Boll, de bankgarantie, préadviezen van de vereeniging
'Handelsrecht' 1984.
4. Boll, t.a.p.. blz. 94. de definitie heeft betrekking op een
afroepgarantie zonder documenten.
5. Het begrip procesgarantie is ontleend aan een door Mr
W. Verhoeven, advocaat te Rotterdam, geschreven syllabus
omtrent de bankgarantie.
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kelijk is dit echter niet.
2. Tussen de debiteur en de garant komt
een iastgevingsovereenkomst tot stand.'
3. Tussen de crediteur en de garant komt
een borgtochtovereenkomst tot stand.
Doel en strekking van een conservatoir
beslag is de beslagen vermogensbestand¬
delen als verhaalsobject te behouden. De
procesgarantie strekt ter vervanging of
voorkoming van een conservatoir beslag.
De garantie dient de crediteur derhalve
dezelfde waarborgen te bieden als het ge¬
legde beslag hem bieden ('genoegzaam¬
heids-eis").** Nadat de crediteur zijn aan¬
spraken jegens de debiteur in een proce¬
dure heeft doen vaststellen kan hij ver¬
haal zoeken op het gehele vermogen van
de debiteur waaronder begrepen de be¬
slagen vermogensbestanddelen. Een be¬
slag schept voor de beslagene, onafhan¬
kelijk van het feit of dit de debiteur zelve
is of een derde, geen verplichtingen die
onafhankelijk zijn van de onderliggende
rechtsverhouding tussen de crediteur en
debiteur.
Hieruit volgt dat de procesgarantie ge¬
kwalificeerd dient te worden als een borg¬
tochtovereenkomst', namelijk de ver¬
plichting van de garant tot nakoming van
een verbintenis die de crediteur tegen¬
over de debiteur heeft of zal krijgen.
4. Het Rotterdams Garantieformu¬
lier (1985)
Het Rotterdams Garantieformulier kan
omschreven worden als de tekst van een
concrete garantie (borgtocht) te stellen
ter voorkoming of opheffing van een con¬
servatoir beslag. Het is derhalve een pro¬
cesgarantie. De eerste versie van het for¬
mulier dateert uit 1972, herziening heeft
plaatsgevonden in 1978 en 1985. Het for¬
mulier is tot stand gekomen ter voldoe¬
ning aan de behoefte die indertijd in de
zeerechtpraktijk bestond aan een stan-

ROTTERDAMS
GARANTIE¬
FORMULIER
daardtekst voor een procesgarantie, zo¬
dat er niet eerst onderhandelingen tussen
(de advocaten van) partijen plaats dien¬
den te vinden omtrent de tekst van de ga¬
rantie voordat het scheepsbeslag opgehe¬
ven kon worden.
Het originele formulier is in het Neder¬
lands gesteld, tevens is er een Engelse
vertaling uitgegeven. Interpretatiever¬
schillen kunnen zich echter in concrete
gevallen niet voordoen daar voor een ga¬
rantie de Nederlandse of de Engelse tekst
gehanteerd zal worden en de in concreto
gehanteerde tekst bindend is voor de ver¬
plichtingen die de garant jegens de ge¬
waarborgde heeft. Als figuur 2 op p. 1123
is afgedrukt de Nederlandse tekst van het
garantieformulier.
De hoofdletters A tot en met H markeren
de ruimten die ingevuld dienen te wor¬
den, en wel op de volgende wijze:
A. de naam van de garant;
B. de naam of aanduiding van de credi¬
teur;
C. de naam of aanduiding van de debi¬
teur'";
D. het bedrag van de gepretendeerde
vordering van de crediteur op de debi¬
teur, exclusief rente en kosten;
E. een korte omschrijving van de grond¬
slag van de vordering;
f. het maximale bedrag van de garantie;
dit zal in het geval de garantie dient ter
opheffing van een beslag meestal zijn het
bedrag waarvoor de President verlof tot
beslaglegging heeft verleend, derhalve de
hoofdsom vermeerderd met rente en kos¬
ten. In het geval de garantie dient ter
voorkoming van beslag zal dit zijn het be¬
drag van de hoofdvordering te vermeer-

Figuur 1:
abstract ook wel:
/— afroepgarantie
/ — onafhankelijke garantie

, enkele veel voorkomende verschij¬
ningsvormen:
— performance-bonds
— advance payment c.q.
repayment guarantees
— maintenance-guarantees
— bid- c.q. tenderbonds

tussenvorm: abstracte garantie
zonder afroepclausule

5. Rotterdams
Garantieformulier
(1985) — Toelichting op de tekst
Aan de hand van het Rotterdams Garan¬
tieformulier 1985 zullen onderstaand en¬
kele praktische aspecten verbonden aan
het gebruik van procesgaranties de revue
passeren.
a. Algemeen
Uit de eerste volzin van het Garantiefor¬
mulier blijkt ondubbelzinnig dat wij met
een borgtocht te maken hebben. Zoals
reeds uiteengezet dient de crediteur die
tegen zekerheidstelling het beslag opheft
dientengevolge niet in een betere of slech¬
tere positie ten opzichte van de debiteur
te geraken dan in het geval het beslag was
blijven liggen ('genoegzaamheids-eis').
Doordat in het Rotterdams Garantiefor¬
mulier de borg afstand doet van de voor¬
rechten die door de wet aan borgen zijn
toegekend en zich tevens als hoofdelijk
medeschuldenaar met de debiteur ver¬
bindt dient geconstateerd te worden dat
alhoewel de garantie dogmatisch een
borgtocht blijft, het praktisch effect be¬
reikt wordt van een garantie die tot op ze¬
kere hoogte hetzelfde effect sorteert als
een abstracte garantie tegen documenten
zonder afroepclausule. Een dergelijke ga¬
rantie wordt ook wel aangeduid als een
borgtocht met afroepclausule.
De garant dient tot betaling onder de ga¬
rantie aan de crediteur over te gaan indien
deze aan de garant presenteert:
a. een in kracht van gewijsde gegane be¬
slissing van de bevoegde rechter, gewezen
tegen de debiteur c.q. tegen de debiteur
en de garant gezamenlijk;
b. een wettige arbitrale beslissing;
c. een minnelijke regeling, bij voorkeur
vastgelegd in een akte van dading.
Ad a. In het garantieformulier is geop¬
teerd voor het stelsel dat de garant eerst

Garantie als
verzamelbegrip\
tussenvorm: borgtocht met afroep¬
clausule
concreet (= borgtocht)

deren met een opslagpercentage voor
rente en kosten van 20-30%;
G. Aanduiding van de vermogensbe¬
standdelen ter opheffing en/of voorko¬
ming waarvan de garantie wordt ge¬
steld";
H. de periode waarbinnen de hoofdvor¬
dering aanhangig gemaakt dient te zijn
voor de bevoegde Rechter c.q. arbitrage
aanhangig gemaakt dient te zijn c.q. een
minnelijke regeling tot stand dient te zijn
gekomen bij gebreke waarvan de garantie
vervalt.

, enkele veel voorkomende verschij¬
ningsvormen:
- bankborgtochten'
- procesgaranties

6. Onder een bankborgtocht wordt verstaan een len behoe¬
ve van de bank gestelde borgtocht.
7. Mijnssen. t.a.p.. blz. 7 en 31 t/m 34 (toegespitst op de
abstracte garantie).
8. Vgl. bv. Pres. Rb. Rotterdam 21 dec. 1979, S & S 1980.
29 (Sindbad).
9. Vgl. bv. Pres. Rb. Rotterdam 23 febr. 1983. S & S 1983,
56 (Good Leader).
10. Hel verdient uiteraard aanbeveling de pp. zo duidelijk
mogelijk te omschrijven, in de praktijk komt het echter re¬
gelmatig voor dat met algemene aanduidingen wordt ge¬
werkt. bijv. 'ladingbeianghebbenden' en 'the owners of.
11. Zie voor de invloed van de goede trouw in dit verband
Pres. Rb. Haarlem 14 nov. 1984. S & S 1985. 51 (FIESTA
1).
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dan tot betaling onder de garantie gehou¬
den is indien aan de garant een uitspraak
van de bevoegde rechter overgelegd
wordt waartegen geen gewoon rechtsmid¬
del meer openstaat. Dit betekent dat de
garant ook in het geval het vonnis van de
bevoegde rechter in eerste instantie, of in
appèl, uitvoerbaar bij voorraad is ver¬
klaard niet tot betaling onder de garantie
over hoeft te gaan, en in de relatie tot zijn
opdrachtgever, veelal de debiteur, zelfs
niet over mag gaan. Dit stelsel doet echter
onvoldoende recht aan de gerechtvaar¬
digde belangen van de crediteur. Het ini¬
tiatief tot het aanbieden van een garantie
zal meestentijds uitgaan van de debiteur.
Het in het Rotterdams Garantieformulier
gevolgde stelsel heeft tot gevolg dat de
crediteur in geval het beslag is opgeheven
tegen een garantie op Rotterdams Garan¬
tieformulier in strijd met de 'genoeg¬
zaamheids-eis' in een slechtere positie
kan komen te verkeren dan in het geval
het beslag was blijven liggen. In het laat¬
ste geval zou hij met een vonnis dat uit¬
voerbaar bij voorraad is verklaard en
waarbij het gelegde beslag van waarde is
verklaard niettegenstaande hogere voor¬
ziening tot uitwinning van de beslagen
goederen over kunnen gaan, terwijl in het
geval het beslag is opgeheven tegen een
garantie op Rotterdams Garantieformu¬
lier de crediteur, ook al is hij in het bezit
van een bij voorraad uitvoerbaar ver¬
klaarde executoriale titel, dient te wach¬
ten totdat er voor de debiteur geen gewo¬
ne rechtsmiddelen meer openstaan voor¬
dat betaling onder de garantie verkregen
kan worden. Een crediteur zal dan ook op
goede gronden amendering van het for-

1123

ROTTERDAMS
GARANTIE¬
FORMULIER

muiier kunnen eisen in dier voege dat de
garant onder de garantie dient te betalen
indien de beslagcrediteur een executoria¬
le titel overlegt die in kracht van gewijsde
is gegaan of uitvoerbaar bij voorraad is
verklaard.
Ad b. Arbitrage is in het garantieformu¬
lier afzonderlijk vermeld. De President
van de Rb. te Utrecht heeft recentelijk in
kort geding een uitspraak gedaan omtrent
de uitleg van de woorden 'wettige arbitra¬
le beslissing' ('valid arbitration award')
in het garantieformulier.'- Voor de in¬
houd en de gevolgen van deze uitspraak
zij verwezen naar Mr E. Hammerstein,
het Rotterdams Garantieformulier 1985,
de betekenis van de bepaling 'ingevolge
wettige arbitrale beslissing', NJB 23 mei
1987, afl. 21. Zolang het garantieformu¬
lier naar aanleiding van het vonnis van de
President van de Rb. te Utrecht nog niet
is herzien verdient het vanuit het oogpunt
van de crediteur de voorkeur het formu¬
lier zodanig te amenderen dat in geval van
arbitrage het woord 'wettige' in de con¬
text van 'wettige arbitrale beslissing'
komt te vervallen. Alsdan zal het instellen
van een vernietigingsactie door de debi¬
teur niet in de weg staan aan het recht van
de crediteur betaling te vorderen onder
de garantie indien hij het arbitrale vonnis
voorzien van een exequatur presenteert
aan de garant.
Ad c. De derde situatie waarin de garant

Figuur 2:
ROTTERDAMS GARANTIEFORMU¬
LIER 1985
De ondergetekende (A)
verklaart hierbij, onder afstand van de
voorrechten van uitwinning en schuld¬
splitsing en van alle andere voorrechten
en exceptiën door de Wet aan borgen
toegekend, zich ten behoeve van (B)
te stellen tot borg voor en hoofdelijk medeschuldenaar(nares) met (C)
zulks tot meerdere zekerheid voor de
richtige nakoming door laatstgenoemde
jegens de gewaarborgde van al datgene,
tot betaling waarvan de hoofdschuldenaar(nares) ingevolge in kracht van ge¬
wijsde gegane beslissing van de bevoegde
Rechter, gewezen tegen de hoofdschuldenaar(nares) dan wel tegen de hoofdschuldenaar(nares) en ondergetekende
gezamenlijk, ingevolge wettige arbitrale
beslissing of ingevolge minnelijke rege¬
ling tegenover de gewaarborgde zal blij¬
ken verplicht te zijn voor hoofdsom, ren¬
te en kosten ter zake 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) dan wel tegen de hoofdschuldenaar(nares) en ondergetekende gezamen¬
lijk, waartegen binnen zes weken na de
datum van die betekening geen verzet is
gedaan.
Deze borgtocht wordt gesteld zonder eni¬
gerlei prejudice (ook niet ten aanzien
van enige wettelijke beperking van aan¬
sprakelijkheid) en tot een maximum be¬
drag van (Fj
zulks ter opheffing en/of voorkoming van
conservatoir beslag ter zake voormeld op
(G)
Deze borgtocht vervalt indien niet voor,
of binnen (H)
maanden na dagte¬
kening dezes ter zake voormeld een vor¬
dering voor de bevoegde Rechter als bo¬
venbedoeld is ingesteld, een akte van
compromis is ondertekend c.q. de benoe¬
ming van een of meer scheidslieden inge¬
volge een arbitraal beding is aangezegd,
verzocht of voorgesteld, dan wel een
minnelijke regeling tot stand is gekomen.

tot betaling onder de garantie over dient
te gaan is wanneer crediteur en-debiteur
hier bij wege van schikking toe besluiten.
b. De Fictie van kracht van gewijsde
Onder het garantieformulier wordt onder
'in kracht van gewijsde gegane beslissing'
mede verstaan een aan de garant bete¬
kend verstekvonnis gewezen tegen de de¬
biteur dan wel tegen de debiteur en de ga¬
rant gezamenlijk, waartegen binnen zes
weken na de datum van die betekening
geen verzet is gedaan. Dit betekent dat de
garant zich verplicht een aan de garant be¬
tekend verstekvonnis als een in kracht
van gewijsde gegaan vonnis te behande¬
len indien niet binnen zes weken na de be¬
tekening aan de garant verzet wordt ge¬
daan. Deze regeling is opgenomen omdat
een door de crediteur in Nederland ver¬
kregen verstekvonnis tegen een in het
buitenland gevestigde debiteur zeer
moeilijk in kracht van gewijsde gaat.
"De betekening zou anders immers
plaats dienen te vinden in het buitenland
op de wijze als volgens het recht van de
plaats van vestiging van de debiteur is
voorgeschreven, behoudens anders lui¬
dende verdragsbepalingen. In dit verband
kan een parallel getrokken worden met
de situatie waarin door de debiteur een
garantie wordt aangeboden te stellen
door een in het buitenland gevestigde ga¬
rant. In beginsel zal de crediteur hier geen
genoegen mee behoeven te nemen in ver¬
band met de te zijner tijd te verwachten
uitwinningsproblemen van de zekerheid'^
tenzij hieromtrent tussen crediteur en de¬
biteur een aanvaardbare oplossing wordt
gevonden, waarbij bijvoorbeeld te den¬
ken valt aan het geval een in het buiten¬
land gevestigde bank als garant optreedt
met een in Nederland gevestigd filiaal
laatstgenoemde zich mede garant stelt zo¬
dat betekening en uitwinning in Neder¬
land plaats kunnen vinden. Indien een in
het buitenland gevestigde bank niet mede
kantoor houdt in Nederland kan de con¬
structie gevolgd worden dat een Neder¬
landse bank zich confirmeert, dat wil zeg¬
gen zich ten opzichte van de begunstigde
verbindt tot dezelfde prestatie als de in
het buitenland gevestigde garant."
c. Dient de garant mede gedagvaard te
worden?
In het garantieformulier wordt gesproken
over een in kracht van gewijsde gegane
beslissing van de bevoegde rechter gewe¬
zen tegen de hoofdschuldenaar dan wel
tegen de hoofdschuldenaar en de garant
gezamenlijk. Hier rijst de vraag of na op¬
heffing van het beslag tegen zekerheid¬
stelling door middel van een garantie de
garant in de hoofdprocedure mede gedag¬
vaard dient te worden. De rechtbanken te
12. Pres. Rb. Utrecht. 7 aug. 1986. S & S 1987. 18.
13. Vgl. Pres. Rb. Rotterdain. 15 dec. 1980. S & S 1981.
25 (Energy Concentration), idem 21 dec. 1979. zie noot 7.

NIB 10 oktober 1987 afl. 35

1124

Rotterdam'"' en Middelburg'^ hebben de¬
ze vraag in zijn algemeenheid beiden ont¬
kennend beantwoord. Het feit dat in het
Rotterdams Garantieformulier de moge¬
lijkheid wordt genoemd dat de garant me¬
de wordt gedagvaard brengt niet met zich
mede dat de beslagcrediteur hiertoe voor
rekening van de beslagdebiteur c.q. de
garant over kan gaan zonder dat de nood¬
zaak daartoe bestaat, temeer niet nu de
garant slechts tot betaling is gehouden on¬
der de garantie indien het bestaan van de
vordering van de beslagcrediteur is vast¬
gesteld bij in kracht van gewijsde gegane
rechtelijke beslissing, wettige arbitrale
beslissing of minnelijke regeling. Norma¬
liter behoeft de garant dan ook niet in
rechte betrokken te worden, zeker niet
indien de garant zoals gebruikelijk een
eerste klas Nederlandse bank is.
Desalniettemin kunnen zich omstandig¬
heden voordoen die de crediteur doen be¬
sluiten de garant wel mede in rechte te be¬
trekken. Een belangrijke reden om de ga¬
rant mede te dagvaarden is gelegen in het
welbewust creëren van een bevoegd fo¬
rum in Nederland. Hierbij valt bijv. te
denken aan een zaak waarin crediteur en
debiteur in het buitenland zijn gevestigd
en er ook overigens geen aanknopings¬
punten zijn om de Nederlandse rechter
van het (bodem-)geschil tussen partijen
kennis te laten nemen. Door in dat geval
de (in Nederland gevestigde) garant mede
te dagvaarden creëert men een bevoegd
forum, zij het dat tegen de garant geen
kostenveroordeling zal worden toegewe¬
zen indien deze zich refereert aan het oor¬
deel van de rechter. De hoofdregel blijft
echter dat het niet noodzakelijk is de ga¬
rant mede in rechte te betrekken.
d. Vanwaardeverklaring na opheffing be¬
slag tegen zekerheidstelling?
Wanneer na zekerheidstelling het beslag
is opgeheven doet zich de vraag voor of er
nog tot vanwaardeverklaring gedagvaard
dient te worden. Betoogd is dat vanwaar¬
deverklaring van een reeds opgeheven
beslag niet mogelijk zou zijn. Dit stand¬
punt dient met aan zekerheid grenzende
waarschijnlijkheid als onjuist en achter¬
haald te worden gekwalificeerd. De Ho¬
ge Raad heeft onder verwijzing naar art.
770 Rv uitgesproken'" dat ook een garan¬
tie gesteld ter opheffing van een beslag
van rechtswege vervalt indien niet binnen
acht dagen na beslaglegging tot vanwaar¬
deverklaring van het beslag gedagvaard
wordt. Bij deze uitspraak dienen echter
een aantal kanttekeningen geplaatst te
worden. De uitspraak handelde over een
vreemdelingenbeslag welk feit de Hoge
Raad expliciet ten grondslag heeft gelegd
aan zijn uitspraak. Door een vreemdelin¬
genbeslag wordt de Nederlandse rechter
niet alleen bevoegd tot kennisneming van
de vordering tot vanwaardeverklaring
doch wordt zij in beginsel tevens bevoegd
tot kennisneming van de hoofdvordering.
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behoudens verdragsbepalingen of afwij¬
kende partijregelingen.
Aangezien de acht dagen-termijn als op¬
genomen in lid 1 van art. 770 Rv functio¬
neert als een voorschrift ter bescherming
van de debiteur dient volgens de Hoge
Raad in geval van een vreemdelingenbe¬
slag dat opgeheven is tegen zekerheidstel¬
ling strikt de hand te worden gehouden
aan de verplichting van dagvaardiging tot
vanwaardeverklaring binnen acht dagen.
De Hoge Raad matigt dit strikte regime
echter in ieder geval in twee en wellicht
zelfs in drie opzichten.''' Ten eerste be¬
hoort de Rechter niet ambtshalve acht te
slaan op de termijn binnen welke de eis
tot vanwaardeverklaring moet worden in¬
gesteld. Ten tweede kunnen partijen de
termijn binnen welke de eis tot vanwaar¬
deverklaring moet worden ingesteld con¬
tractueel verlengen. Ten derde is wel aan¬
genomen dat in geval de hoofdzaak be¬
recht dient te worden door een buiten¬
landse rechter of door arbitrage partijen
overeen kunnen komen dat niet tot van¬
waardeverklaring gedagvaard behoeft te
worden. Is er aldus tot op zekere hoogte
duidelijkheid geschapen over het ant¬
woord op de vraag of tot vanwaardever¬
klaring dient overgegaan te worden in ge¬
val van een vreemdelingenbeslag de vraag
blijft wat rechtens is in het geval van ande¬
re conservatoire beslagen. De Hoge Raad
heeft zich hieromtrent nog niet expliciet
uitgelaten doch op grond van de - schaar¬
se - literatuur en jurisprudentie dient
aangenomen te worden dat vanwaarde¬
verklaring van een reeds opgeheven be¬
slag met uitzondering van het vreemdelin¬
genbeslag niet noodzakelijk is doch wel
mogelijk is.-" In geval een garantie is ge¬
steld die aan de crediteur voldoende ze¬
kerheid biedt dat zijn totale vordering in¬
clusief rente en kosten te zijner tijd ver¬
haalbaar is zal de eis tot vanwaardever¬
klaring derhalve doorgaans niet ingesteld
behoeven te worden doch kan de credi¬
teur volstaan met het aanhangig maken
van de hoofdvordering binnen de in de ga¬
rantie opgenomen termijn. Er kunnen
zich echter omstandigheden voordoen die
maken dat het voor de crediteur verkiese¬
lijk is tevens de eis tot vanwaardeverkla¬
ring in te stellen alhoewel het beslag opge¬
heven is, met name indien de crediteur
belang heeft bij een beslissing omtrent de
rechtmatigheid van het beslag.^'
e. Een voorziening in geval van faillisse¬
ment van de debiteur
Tenslotte dient nog aandacht besteed te
worden aan het geval dat de debiteur tus¬
sen het moment van het stellen van de ga¬
rantie en het moment dat aan de garant

een in kracht van gewijsde gegane rechte¬
lijke beslissing is gepresenteerd in staat
van faillissement wordt verklaard. Alsdan
kunnen zich met name problemen voor¬
doen indien de debiteur een rechtsper¬
soon is en haar faillissement wordt opge¬
heven wegens de toestand des boedels.-^
Er dienen hier een tweetal vragen onder¬
scheiden te worden:
a. welke positie nemen crediteur en ga¬
rant jegens elkaar in indien de debiteur
failleert en zijn faillissement vervolgens
wordt opgeheven wegens de toestand des
boedels zonder dat een verificatieverga¬
dering heeft plaatsgevonden?
h. is het wenselijk ter zake een regeling in
de garantie op te nemen?
ad a. In deze situatie kan de vordering
van de beslagcrediteur niet ter verificatie¬
vergadering betwist worden door de cura¬
tor, hetgeen ingevolge art. 29 Fw zou be¬
tekenen dat de procedure van rechtswege
geschorst blijft. Ten tijde dat art. 29 Fw
tot stand kwam werd niet voorzien dat als thans gebruikelijk - in de meeste fail¬
lissementen geen verificatievergadering
meer plaatsvindt, zodat er vanuit gegaan
zou kunnen worden dat de wijze van
beëindiging van de schorsing als geregeld
in art. 29 Fw enkel is bedoeld voor die ge¬
vallen dat wel een verificatievergadering
is te verwachten. In de gevallen dat geen
verificatievergadering plaatsvindt is het
daarom reëel de schorsing ex art. 29 Fw
als vervallen te beschouwen en de proce¬
dure te beoordelen als ware deze na de
schorsing onmiddellijk weer voortgezet
doch dan ten name van de curator als for¬
mele procespartij en de garant als mate¬
riële procespartij.Het gevolg hiervan is
dat enerzijds de crediteur ondanks het
faillissement van de beslagdebiteur beta¬
ling verkrijgt van zijn gegarandeerde vor¬
dering indien zijn aanspraken in rechte
gehonoreerd worden en anderzijds dat
het accessoire karakter van de garantie
behouden blijft.
ad b. Aangezien de positie van de credi¬
teur jegens de garant bij gebreke van een
wettelijke regeling dienaangaande onze¬
ker blijft in het voormelde geval zal het
doorgaans wenselijk zijn ter zake een
voorziening in de garantie op te nemen.
Men treft in borgtochten wel 'faillissements-clausules' aan waarin bepaald is
dat de garant tot betaling van de gegaran14. Rb. Rotterdam 16 aug. 198.1. S & S 1987. 2 (Royal
Star).
15. Rb. Middelburg 10 okt. 19S4. S & S 1947. 3 (Southdene),
16. Van Rossem-Cleveringa. aant. 2 op art. 732 Rv.
17. Vgi. nt. P.A.S. onder HR 16 okt. 1981. NJ 1983. 778.
18. HR 16 okt. 1981. NJ 1983. 778; S & S 1982. 1 (Agios
loannis).
19. Zie noot 16.
20. Zie noot 16.
21. Vgi. HR 17 dec. 1925. NJ 1926. 193 en Rb. Amster¬
dam 12 april 1977. NJ 1978. 169.
22. Indien wel een verificatievergadering plaatsvindt of de
beslagdebiteur een natuurlijk persoon is doen zich geen
specifieke problemen voor. Het valt echter buiten het be¬
stek van dit artikel hierop verder in te gaan.
23. Deze oplossing is onder andere aanvaard door de Rb.
te Zwolle in een ongepubliceerd vonnis van 19 juni 1985.
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deerde vordering aan de crediteur dient
over te gaan indien de debiteur surséance
van betaling aanvraagt of in staat van fail¬
lissement wordt verklaard. Een dergelij¬
ke 'faillissements-clausule' biedt welis¬
waar de crediteur een grote mate van ze¬
kerheid doch is, gelet op de 'genoegzaam¬
heids-eis' dogmatisch onjuist, omdat al¬
dus de borgtochtovereenkomst gedeelte¬
lijk wordt getransformeerd in een ab¬
stracte garantie. Er wordt op de garant
een verplichting gelegd die onafhankelijk
is van de rechtsverhouding tussen credi¬
teur en debiteur in geval de debiteur sur¬
séance van betaling aanvraagt of failleert.
Aldus wordt de crediteur wel zeer be¬
voordeeld ten opzichte van de situatie
waarin het beslag niet zou zijn opgehe¬
ven. In het laatste geval zal het beslag van
rechtswege vervallen op het moment dat
de debiteur in staat van faillissement
wordt verklaard, terwijl in het eerstge¬
noemde geval de crediteur betaling van
zijn vordering ontvangt terwijl niet is ko¬
men vast te staan dat hij een deugdelijke
vordering heeft. Desalniettemin is, met
het oog op de onzekere situatie die bij ge¬
breke daarvan ontstaat, een voorziening
in een garantie in geval van faillissement
gewenst.^'' Hierbij valt te denken aan de
constructie dat de crediteur in geval van
faillissement gerechtigd is de garant als¬
nog in rechte te betrekken, ook al is de in
de garantie genoemde termijn verstre¬
ken. Aldus wordt wederom bereikt dat
enerzijds de crediteur ondanks het faillis¬
sement van de debiteur betaling ontvangt
indien zijn vordering in rechte wordt toe¬
gewezen en anderzijds dat de verbintenis
van de garant afhankelijk blijft van de
verbintenis van de hoofdschuldenaar, in
dier voege dat de garant zich van alle ver¬
weermiddelen die aan de hoofdschulde¬
naar toekomen zal kunnen bedienen.
6. Conclusie
In het voorgaande zijn enkele praktische
aspecten besproken verbonden aan het
gebruik van procesgaranties in het alge¬
meen en het Rotterdams Garantieformu¬
lier 1985 in het bijzonder.
Bij de beoordeling van de vraag of genoe¬
gen genomen dient te worden met de in¬
houd van een garantie kunnen crediteur,
debiteur en garant zich laten leiden door
de garantietekst te houden tegen het licht
van het beslag ter opheffing en/of voorko¬
ming waarvan de garantie wordt aangebo¬
den c.q. verlangd. Om opheffing van een
beslag te verkrijgen dient een procesga¬
rantie gesteld te worden die de crediteur
dezelfde waarborgen biedt als het beslag.
De Wet bepaalt uitdrukkelijk dat het be¬
slag tegen genoegzame zekerheid opge¬
heven zal worden, dientengevolge is er
geen plaats voor een discretionaire be¬
voegdheid van de crediteur om te bepalen
wat in de tekst van de garantie opgeno¬
men dient te worden. Met name behoeft
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de debiteur geen genoegen te nemen met
bepalingen in een garantie die abstrahe¬
ren van de onderliggende rechtsverhou¬
ding tussen crediteur en debiteur. Tegen
het stellen van een deugdelijke borgtocht
dient de crediteur medewerking te verle¬
nen aan opheffing van het beslag. De af¬
gelopen vijftien jaar hebben geleerd dat
het Rotterdams Garantieformulier zoals
laatstelijk herzien in 1985 zo'n deugdelij¬
ke borgtocht is. Het feit dat in dit artikel
enkele kanttekeningen bij de inhoud van
het formulier zijn geplaatst doet hieraan
niet af, te meer niet nu deze niet zo zeer
kenmerkend zijn voor het Rotterdams
Garantieformulier doch meer in het alge¬
meen gelden voor procesgaranties. Al¬
hoewel het formulier van origine is opge¬
steld voor gebruik in de zee- en vervoersrechtelijke praktijk is zij als procesgaran¬
tie universeel bruikbaar. De voordelen
die verbonden zijn aan het gebruik van
het formulier zijn met name dat het for¬
mulier in zijn geheel beschouwd op even-

wichtige wijze rekening houdt met de ge¬
rechtvaardigde belangen van zowel beslagcrediteur alswel -debiteur, dat par¬
tijen op zeer korte termijn overeenstem¬
ming met elkaar kunnen bereiken om¬
trent de inhoud van de te stellen garantie
(er behoeven alleen een aantal gegevens
ingevuld te worden), de garantie-afdelin¬
gen van de grote Nederlandse banken be¬
kend zijn met de inhoud van het formulier
en zonder problemen bereid zijn — uiter¬
aard voor zover de beslagdebiteur en/of
derden hiertoe voldoende fondsen ter be¬
schikking stellen — een procesgarantie op
basis van de tekst van het Rotterdams Ga¬
rantieformulier af te geven terwijl ook
een aantal rechterlijke colleges bekend
zijn met de inhoud van het formulier en
deze, naar in de praktijk is gebleken, in¬
dien afgegeven door een eersteklas Ne¬
derlandse bank als deugdelijke zekerheid
beschouwen.
24. Bij surséances doen zich geen problemen voor, zie art.
231 Fw,
25. Vgl. Pres. Rb. Dordrecht 9 juli 1987. KG 1987. 338:
'op de te Dordrecht en Rotterdam gebruikelijke vooruaarden en bepalingen' waarmee kennelijk op het Rotterdams
Garantieformulier wordt gedoeld.
26. Exemplaren van het Rotterdams Garaniieformulier
1985 kunnen aangevraagd worden bij de Commissie Herzie¬
ning Rotterdams Garantieformulier, pb. 21 808.
3001 AV Rotterdam.

OPINIE
Het ongedwongen praten van een
minister van Justitie
Minister van Justitie Korthals Altes
heeft bij gelegenheid van een doorgaans
saaie plechtigheid als de opening van
een gebouw — naar eigen zeggen — on¬
gedwongen enkele facetten van het justi¬
tieel bedrijf aangeroerd. Eén van die fa¬
cetten was 'de kwestie van vormfouten,
en slordigheden, die alom grote veront¬
waardiging hebben gewekt' (Stcrt. 29
september 1987, nr 187, zie ook p. 1142
van deze aflevering). Wat ongedwongen
in dit verband betekende, heeft hij niet
uitgelegd. Als de minister op maandag
spreekt en de volgende dag verschijnt de
rede in extenso in de Staatscourant is
het weinig aannemelijk dat de minister
voor de vuist weg heeft gesproken. Dat
zou pas echt ongedwongen in de zin van
'los' zijn geweest.
De minister verwees naar aanleiding van
fouten die soms het ver strekkend gevolg
van invrijheidstelling van een verdachte
hadden, naar een ontwikkeling in het
burgerlijk procesrecht. Hij stelde vast
dat de Hoge Raad langzamerhand regel¬
matig formele bepalingen van burgerlijk
procesrecht hun karakter van dwingend
en beperkend keurslijf laat verliezen;
daartegenover zouden onder de vigeur

van internationale verdragen aan het
rechtsgehalte van het strafproces, ook in
formeel opzicht, hogere eisen worden
gesteld; en dit laatste zou dan gebeuren
in een tijd van zware belasting van de
magistratuur. Om die reden wenste de
minister dat gemaakte fouten achteraf
kunnen worden hersteld.
Men kan onze strafrechters niet verwij¬
ten dat zij aan het verzuim van allerlei
vormen, welke ook de betekenis daarvan
is, steeds fatale consequenties verbinden.
Er is in de loop der tijden een stelsel
van formele nietigheden, substantiële
nietigheden, relativering van formele en
substantiële nietigheden, en nuda praecepta gegroeid. Niet elk vormverzuim
leidt tot nietigheid. Dat is dus geen ex¬
clusieve verworvenheid van het burger¬
lijk procesrecht. Ook wordt niet aan
elke wijze van bewijsgaring waaraan een
smet kleeft, de consequentie van uitslui¬
ting van bet aldus verkregen bewijsma¬
teriaal verbonden. Onze strafrechters
zijn in dit opzicht bepaaldelijk lenig,
scheren niet alle gevallen over één kam.
Ze plegen niet aan alle fouten voor de
bestraffingsmogelijkheid fatale conse¬
quenties te verbinden. Misschien is deze

