
Beslagrecht

154  advocatenblad  27 maart 2009

Tekst formulier1

Van het formulier bestaat een Neder-
landse en een Engelse versie. De Ne-
derlandse tekst is de authentieke: deze 
gaat voor als er een interpretatiegeschil 
is. Beide versies zijn te vinden op www.
advocatenorde.nl en de website van het 
kantoor van de auteur: www.vdwlaw.nl.

Veel tekstuele veranderingen bij 
deze herziening houden geen 

1 Zie voor de geschiedenis van het Rotterdams 
Garantieformulier en het zgn. ‘NVB-model’ de 
volgende artikelen van H. van der Wiel: ‘Rot-
terdams Garantieformulier 1992 en NVB-model 
Beslaggarantie 1999’, in: Advocatenblad 4 februari 
2000; ‘Het Rotterdams Garantieformulier 2000’, 
in: Advocatenblad 25 augustus 2000; ‘Reactie op 
artikel mr. drs. J.W.H. Blomkwist: De Beslag-
garantie NVB’, in: TvI 2001, 27; ‘Het Rotterdams 
Garantieformulier 2000’, in: TVR 2006, p. 53; 
‘Naschrift bij artikel over het Rotterdams Garan-
tieformulier 2000’, in: TVR 2006, p. 135.

betekenisverandering in.2 Afgezien 
van de materiële wijzigingen 
en taalkundige punten is in de 
Nederlandse tekst de uitdrukking ‘de 
hoofdschuldenaar(nares)’ vervangen 
door ‘de hoofdschuldenaar’, omdat 
die laatste uitdrukking ook voor een 
vrouwelijke partij kan worden gebruikt 
en korter is.3

 De materiële veranderingen zijn de 
volgende. In de derde alinea, die het 
‘faillissementsgat’ dicht, was al eerder 
de wettelijke schuldsaneringsregeling 
toegevoegd. Thans is ook het geval 
toegevoegd dat de hoofdschuldenaar 
in vereffening is of vereffend is. 
Vroeger werd verondersteld dat 
zo’n vereffening geen probleem zou 
opleveren, omdat een vennootschap 
geacht wordt te herleven wanneer dat 
nodig is voor haar vereffening, dus 
ook wanneer zij gedagvaard wordt. 

2 Desverzocht ben ik gaarne bereid de lezer de 
wijzigingen toe te sturen. Overigens is hier en 
daar de Engelse versie wat meer aangepast aan 
de Nederlandse versie.

3 Voorts is er in de eerste en de derde alinea een 
aantal komma’s toegevoegd, om het lezen van de 
lange zinnen af en toe te voorzien van een adem-
pauze.

Maar dat is een regel van Nederlands 
recht, die niet noodzakelijkerwijze 
onder vreemd recht geldt. Hierover 
hebben de Commissie Rotterdams 
Garantieformulier opmerkingen 
bereikt van garantienemers. Daarom 
is deze aanvulling opgenomen, die 
overigens een bevestiging is van het 
in het Rotterdams Garantieformulier 
verankerde principe dat de schuldeiser, 
wanneer de hoofdschuldenaar niet of 
niet meer gedagvaard kan worden, de 
borg kan dagvaarden. 
 In de tweede regel van de 
derde alinea is de uitdrukking ‘de 
wettelijke schuldsaneringsregeling’ 
vervangen door ‘een wettelijke 
schuldsaneringsregeling’. Dit omdat de 
oude uitdrukking wellicht doet denken 
aan alleen de Nederlandse wettelijke 
schuldsaneringsregeling, terwijl het 
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Een beslaglegger moet een conservatoir beslag 
opheffen als deugdelijke zekerheid wordt gesteld 
namens de beslagene. Bij scheepsbeslagen wordt 
deze zekerheid vaak gesteld op het Rotterdams 
Garantieformulier 2008. De belangrijkste  
veranderingen in dit Garantieformulier, dat eind 
2008 gereedkwam, worden hier toegelicht. 
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hier bepaalde ook van toepassing 
is wanneer er een buitenlandse 
wettelijke schuldsaneringsregeling op 
de hoofdschuldenaar van toepassing 
is. Het moet wel een wettelijke 
schuldsaneringsregeling zijn, dus niet 
een situatie waarin de hoofdschuldenaar 
in der minne tracht zijn schulden te 
saneren door met zijn schuldeisers een 
regeling te treffen dat zij tegen finale 
kwijting betaling aanvaarden van een 
gedeelte van hun vordering (een zeker 
percentage).

Ook ‘s avonds en in weekeinde
In de vierde alinea is toegevoegd dat 
het stellen van de garantie geschiedt 
sans préjudice ook voor wat betreft 
‘het recht om teruggave van deze 
garantie respectievelijk vermindering 

van het maximumbedrag te 
vorderen’. Dit omdat het Rotterdams 
Garantieformulier vaak gebruikt wordt 
bij het snel stellen van een garantie 
teneinde bijvoorbeeld een scheepsbeslag 
op te heffen. In het bijzonder in het 
weekeinde en ’s avonds is er dan vaak 
geen andere mogelijkheid dan het 
onverwijld stellen van een garantie, 
omdat het niet mogelijk is om zo 
tijdig een beslissing in kort geding 
te verkrijgen dat het beslag binnen 
aanvaardbare tijd opgeheven wordt. 
In dat geval is het niet redelijk dat dan 
later in kort geding beslist wordt dat de 
zaak niet meer spoedeisend is, gegeven 
het feit dat het beslag vervangen is door 
een garantie. Dit klemt temeer, daar 
een beslagverlof doorgaans verleend 
wordt zonder dat de verweerster in het 

beslagrekest gehoord wordt, terwijl 
het zwarte beslag (overigens terecht) is 
afgeschaft. Derhalve heeft de beslagene 
recht op een beslissing op tegenspraak in 
kort geding.
 Overigens ben ik van mening dat dit 
in het algemeen geldt, zoals ook beslist is 
door het Hof Den Haag op 30 november 
2007.4 Maar er zijn ook tegengestelde 
rechterlijke beslissingen gegeven in 
kort geding. Vandaar dat dit punt thans 
uitdrukkelijk wordt geregeld in het 
nieuwe garantieformulier. Dit is dus 
van overeenkomstige toepassing op het 
maximumbedrag van de garantie, dat in 
spoedeisende zaken aanvankelijk slechts 
bij benadering kan worden geschat.

4 Zie S&S 2008, 111.
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Nederland, Velsen, 15 Augustus 2007
Het Russiche schip Nizhnevolzhskiy in de haven van Velsen-Noord. Het 
schip is ontruimd omdat grote concentraties asbest waren aangetroffen. 
Het schip lag sinds twee maanden aan de ketting nadat een brandstof-
leverancier er beslag op had laten leggen.

 Foto: Goos van der Veen/Hollandse Hoogte
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