
§ 1. lnleiding 

GARANTIES OP EERSTE VERZOEK 

door 

E. WYMEERSCH 

Gewoon hoogleraar R.U.Gent 

De inschrijving op de agenda van deze postuniversitaire leergang van 
de ,garanties op eerste verzoek", enkele jaren nadat dit thema in 
dezelfde cyclus op verdienstelijke wijze werd behandeld(l), beant
woordt aan de noodzaak te rapporteren over de intussen belangrijke, 
hoofdzakelijk jurisprudentiele(2) en doctrinale(3) ontwikkelingen 
die zich in deze materie hebben voorgedaan en de gedachtenverdie
ping die hieruit kan blijken. 
In deze inleiding zal de nadruk worden gelegd op de beschrijving van 
deze rechtsfiguur, en van haar diverse verschijningsvormen. 

(1) DE VROEDE, P. en FLAMBE, M., ,De garanties op eerste verzoek", T.P.R., 1982, 365. 
(2) De in Belgie gepubliceerde rechtspraak is relatief beperkt: Kh. Brussel, 7 augustus 1979, 
B.R.H., 1980, 146; Kh. Brussel, 21 november 1979, B.R.H., 1980, 140; Voorz. Kh. Brussel, 
15 januari 1980, B.R.H., 1980, 147; Voorz. Kh. Brussel, 23 december 1980, Bank Fin, 1981, 
627; Voorz. Kh. Brussel, 11 maart 1981, B.R.H., 1981, 361; Brussel, 18 december 1981, Bank 
Fin, 1982, 99 en J.T., 1982, 358; Brussel, 25 februari 1982, B.R.H., 1982, 349 (a quo: Kh. 
Brussel, 21 november 1979); Voorz. Kh. Brussel, 23 maart 1982, B.R.H., 1982, 647; Voorz. 
Kh. Brussel, 6 april 1982, Bank Fin, 1982, 349 en D., 1982, 504, noot VASSEUR, M.; Voorz. 
Kh. Brussel, 20 april1982, B.R.H., 1982, 647; Antwerpen, 13 oktober 1982, B.R.H., 1982, 
642, noot POULLET, Y.; Kh. Brussel, 28 april1983, B.R.H., 1984, 57; Voorz. Kh. Luik, 20 
juni 1983, Jur. Liege, 1984, 512; Voorz. Kh. Brussel, 27 juli 1984, T.B.H., 1985, 567; Voorz. 
Kh. Brussel, 30 oktober 1984, T.B.H., Kh. Brussel, 18 april 1985, niet gepubl. 
(3) De belangrijkste juridische publicaties terzake bankgaranties zijn DE LY, F., ,Garanties 
en Standby letters of credit'', T.B.H., 1986, 172; DE VuYsT, B.M., ,,Het documentaire krediet 
als loutere waarborg: de standby letter of credit", T.P.R., 1984, 1017; DUBISSON, ,Le droit 
de saisir les cautions de soumission et les garanties de bonne execution", D.P.C.I., 1977, 423; 
MARTIN, Cl., ,La lettre de credit stand by", Bank Fin, 1985, 31; MARTIN, Cl. en DELIER
NEUX, M., ,La revision 1983 des regles et usances uniformes relatives aux credits documentai
res (R.U.U.)", T.B.H., 1985, 501; MoREAU-MARGReVE, I., ,A propos de quelques garanties 
en vogue", Rev. Not. B., 1984, 329; PAIROUX, B., ,Les garanties inconditionelles dans le 
commerce international: ala recherche d'une equilibre", Ann. Fac. Dr. Liege, 1982, 231; 
PouLLET, Y., ,La garantie bancaire automatique: presentation de quelques decisions recen
tes", B.R.H., 1982, 645; PouLLET, Y., ,Les garanties contractuelles dans le commerce 
international", D.P.C.I., 1979, 397; SIMONT, L., ,Les garanties independantes", Bank Fin, 
1983, 579; SION, G., ,La garantie bancaire internationale et les enseignements du droit 
americain", Bank Fin, 1984, 5; VAN LIER, H., ,Les garanties dites a premiere demande ou 
abstraites", J. T., 1980, 345; VELU-SPREUTELS, S. e.a., ,Les garanties a premiere demande", 
in Les suretes issues de Ia pratique, Feduci Sect. I. 
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1. TERMINOLOGIE 

Daar er terminologisch nogal wat verwarring bestaat is het noodza
kelijk, duidelijkheidshalve, overeenstemming te bereiken over het 
gevolgde, daarom nog niet dwingend-juiste woordgebruik. 
De partijen in de rechtsfiguur worden aangeduid als: 
- De opdrachtgever, zijnde de partij, die in de regel in uitvoering 
van haar overeenkomst met de begunstigde, een verzoek richt tot de 
bank om de garantie uit te schrijven. 
- De begunstigde, zijnde de wederpartij van de opdrachtgever in 
de onderliggende, niet-financiele verhouding, en als begunstigde van 
de garantie, schuldeiser van de bank. 
- De bank, die op verzoek van de opdrachtgever haar garantie de 

'begunstigde aanbiedt, om daarna in regres, verhaal te nemen op de 
opdrachtgever. 
- De tweede bank, zijnde de bank die, meestal gelegen in hetland 
waar de garantie moet worden uitgevoerd, zich verbindt tegenover 
de begunstigde op verzoek van de eerste bank, tegen wie zij, na 
betaling, regres zal kunnen uitoefenen(4). 
De contractuele verhoudingen tussen deze partijen zullen op unifor
me wijze als volgt worden aangeduid: 
- de valutaverhouding, zijnde de rechtsverhouding tussen begun
stigde en opdrachtgever, in de regel ter uitvoering waarvan de garan
tieverhouding werd opgebouwd. 
- de dekkingsverhouding, zijnde de rechtsverhouding tussen op
drachtgever en bank. 
- de garantieverhouding, zijnde de rechtsverhouding tussen de 
bank en de begunstigde. 
- de tegengarantie is de bijkomende, gebruikelijke doch niet nood
zakelijke garantie van de eerste bank ten voordele van de tweede 
bank; deze laatste zal derhalve niet enkel op grond van haar regres
recht tegen de eerste bank kunnen verhaal nemen, maar tevens op 
grond van deze bijkomende garantie. 
De hierna ontlede instelling, wordt in de juridische literatuur op 
uiteenlopende wijzen aangeduid. 

( 4) Deze terminologie is ingegeven o .m. door de Nederlandse (P ABBRUWE, H.J., De betekenis 
van de onafhankelijke bankgarantie, Ora tie, Deventer, 1984, 15) en door de Duitse rechtslitera
tuur (zie GRAF VON WESTPHALEN, Die Bankgarantie im internationalen Handelsverkehr, 
R.u.W., Heidelberg, 1982). In de Franse literatuur noemt men de eerste bank de tegengarant 
en de tweede bank de ,banque de premier rang", cfr. bv. VASSEUR, M., D., 1984, 205. 
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In de Belgische literatuur - evenals in de Franse - spreekt men van 
de ,garantie op eerste verzoek", eventueel de ,bankgarantie" of de 
,abstracte of onafhankelijke garantie" op eerste verzoek. Soms legt 
men de nadruk op het internationaal aspect van deze garanties. In 
Nederland spreekt men ook van ,afroepgaranties"(5). 
Geen van deze benamingen schenkt volledige voldoening. Zoals 
hierna zal blijken is vooral het als ,abstrakt" aanduiden van de 
verbintenis van de bank niet verduidelijkend voor de materie. Het
zelfde geldt eigenlijk voor het kenmerk ,afroepbaar op eerste ver
zoek", omdat ook andere verbintenissen op eerste verzoek kunnen 
worden bedongen. Tenslotte kan men aannemen dat niet enkel 
banken deze garanties kunnen uitschrijven, terwijl zij zowel in natio
nale als in internationale samenhang kunnen worden aangewend. 
In navolging van een overtuigend deel van de doctrine kan men deze 
garanties best aanduiden als ,bankgaranties op eerste verzoek", 
waarbij de afroep op !outer verzoek kan geschieden, zonder voorleg
ging van documenten of andere verklaringen. 

2. Qp DE GARANTIES TOEPASSELIJKE NORMEN 

Vooralsnog worden de garanties op eerste verzoek geheel beheerst 
door de contractsvrijheid. Aanknopingspunten voor de toepassing 
van bepaalde codificaties bestaan vooral in de V erenigde Staten waar 
deze rechtsfiguren trouwens anders gestructureerd zijn. De bedingen 
voor de uitbouw van deze garanties kunnen derhalve aanzienlijk 
verschillen, zodat de interpretatie van jurisprudentieel of rechtsge
leerd materiaal steeds met grote omzichtigheid moet geschieden. 
Zoals voor de documentaire kredieten heeft de Internationale Kamer 
van Koophandel te Parijs in 1978 een tekst uitgewerkt, de ,Regles 
uniformes pour les garanties contractuelles". Deze regelen blijken in 
de praktijk van West-Europa slechts beperkte bijval gekend te heb
ben, hoofdzakelijk omdat zij opgevat waren voor de zogenaamde 
,gedocumenteerde garanties", en niet op de hier gebruikelijke niet 
gedocumenteerde afroepgarantie(6). 

(5) Aldus BOLL, J .M., in ,De bankgarantie", preadvies van de vereniging ,Handelsrecht", 
MIJNSSEN, F.H.J. en BOLL, J.M. ed.; PABBRUWE, o.c., en ,Ben bijzondere bankgarantie", 
W.P.N.R., 5471, spreekt ook van bankgarantie. 
(6) Aldus o.m. GRAFVONWESTPHALEN, o.c., 276; ookin W.M., 1981,298. Ben commentaar 
treft men aan bij STUMPF, H., ,Binheitliche Richtlinien fiir Vertragsgarantien (Bankgaran
tien) der Internationalen Handelskammer", R.I. W., 1979, 1; Zie Parijs, 13 december 1984, 
D., 1985, 239, noot VASSEUR, verwijst naar de Regelen als informatiebron. 
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In bepaalde landen gelden voor bepaalde industriesektoren, private 
deelcodificaties(7). In Belgie is in het kader van de contractsvrijheid, 
een relatief gestandaardiseerde praktijk ontstaan, die aansluit bij wat 
in de andere West-Europese landen gebruikelijk is. 
Een van de belangrijke vernieuwingen die in 1983 werden ingevoerd 
in de ,Uniforme Regelen en Usances voor documentaire kredieten" 
heeft betrekking op de uitbreiding van deze regelen tot de ,stand-by 
letters of credit"(8). Ofschoon - zoals hierna verduidelijkt -
verschillend van de garantie op eerste verzoek, werd deze techniek 
in de U.C.P. opgenomen met de bedoeling - of de hoop - op 
termijn de garanties op eerste verzoek te verdrijven. 
Deze uniforme regelen zijn slechts toepasselijk in de mate dat de 
contractspartijen een uitdrukkelijke, minstens niet dubbelzinnige 
verwijzing er naar hebben opgenomen in hun contractuele bedingen. 
De vraag werd in de hoogste rechtspraak van meerdere omringende 
landen herhaaldelijk ontkennend beantwoord voor wat de documen
taire kredieten betreft(9). Zij blijkt evenwel in de vaststaande recht
spraak van de Rechtbank van Koophandel te Brussel een bevestigend 
antwoord te ontvangen: meerdere malen werd geoordeeld dat de 
U.C.P. van zo algemene verspreiding en gelding waren dat ook bij 
afwezigheid van uitdrukkelijke verwijzing in de contractuele bedin
gen, deze regelen toepasselijk moesten worden geacht(lO). De uit
breiding van deze Brusselse rechtspraak tot de garanties lijkt voorals
nog niet verworven, zodat omzichtigheid zich bier opdringt(ll). 
Een niet te verwaarlozen bijkomend element betreft het gebruikelijk 
beding, dat voorkomt in de contractuele verhoudingen voor trans
missie van bancaire berichten, luidens dewelke behoudens uitdruk
kelijke strijdige instructie, de documentaire kredieten beheerst zullen 

(7) In Duitsland heeft de beroepsorganisatie V.D.M.A. een standaard-overeenkomst uitge
werkt. 
(8) Zie hierover o.m. de hoger onder noot 1 vermelde auteurs. 
(9) In Nederland oordeelde de Hoge Raad (12 maart 1982, N.J., 982, 267; ook: 8 oktober 
1983, N.J., 1983, 131, noot JCS) dat de UCP niet voor toetsing in cassatie vatbaar zijn. 
CANARIS, Bankvertragsrecht, § 925 geeft een gedetailleerd overzicht van het Duitse stand punt. 
In Frankrijk citeert men Cass., 14 oktober 1981, Banque, 1982, 524, noot MARTIN, L. 
(10) Kh. Brussel, 28 februari 1978, B.R.H., 1979, 8 (bankgebruik); Kh. Brussel, 16 november 
1978, Bank Fin, 1980, 249; Kh. Brussel, 11 maart 1981, B.R.H., 1981, 366; ook SIMONT en 
BRUYNEEL, ,Chronique de droit bancaire prive", Bank Fin, 1980, nr. 45, p. 105. 
(11) Dit lijkt des te meer zo nu geen internationaal aanvaarde norm terzake documentaire 
kredieten blijkt te bestaan, als hiervoor uiteengezet. 
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worden door de U.C.P.(12). Deze verwijzing betreft enkel de inter
bancaire relaties, en is, als dusdanig en behoudens andersluidend 
beding in het ,algemeen reglement van de banken" niet verbindend 
voor de opdrachtgever. De begunstigde moet er zich even wei aan 
verwachten dat zijn rechtspositie door de U .C.P. zullen worden 
beheerst. Wenst hij dit niet, dan moet hij ofwel anders bedingen ten 
laste van de opdrachtgever, of de verklaring van de bank als niet-con
form terugwijzen. 
Open blijft de vraag in hoever deze regel de garanties, andere dan 
de ,stand-by letters of credit" beheerst. Gelet op de hierbij gevolgde 
afwijkende techniek lijkt een ontkennend antwoord verkieslijk. 

3. INDELING VAN DE SOORTEN GARANTIES OP EERSTE VERZOEK 

De garanties op eerste verzoek worden gebruikelijk op vele wijzen 
ingedeeld: naar de aanwending, naar hun juridische kenmerken en 
naar hun bancaire kenmerken zijn enkele zinvolle indelingswijzen. 

3 .1. Naar hun aanwending 

Ofschoon de garanties door de partijen vrij kunnen worden gecon
strueerd, kan men hen naar huidige praktijk inzake internationale 
bankgaranties indelen als volgt: 

a. garanties ten voordele van de importeur 

- de ojjertegarantie (garantie de soumission; bid-bond; tender 
guarantee; Bietungsgarantie). Deze strekt ertoe een vergoeding toe 
te kennen aan de uitschrijver van een openbare oproep tot prijsoffer
tes, voor het geval de partij die het contract toegewezen krijgt dit zou 
weigeren of zou weigeren de uitvoeringsgaranties te verstrekken die 
werden verlangd. Het economisch voorwerp van deze garantie is de 
schadevergoeding wegens precontractuele, meer uitzonderlijk we
gens contractuele fout. 
- de terugbetalingsgarantie (garantie de restitution d'acompte; 
down payment guarantee; advance payment guarantee; repayment 
bond, Anzahlungsgarantie). Deze garantie waarborgt de terugbeta
ling van de voorschotten na wanprestatie van de overeenkomst. 
- de uitvoeringsgarantie (garantie de bonne execution; performan-

(12) In de standaardbedingen die de werking van bet internationale betalingssysteem SWIFT 
beheersen wordt uitdrukkelijk gesteld dat alle opdrachten geacht worden in overeenstemming 
te zijn met de UCP, tenzij uitdrukke!ijk anders bepaald is. Ben gelijkaardige verwijzing treft 
men niet aan betreffende andere gestandaardiseerde overeenkomsten van de Internationale 
Kamer van Koophandel, zoals inzake incasso, en a fortiori inzake bankgaranties. 
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ce bond; Leistungsgarantie) waarbij de begunstigde de betaling ont
vangt van de som zo de onderliggende verhouding niet wordt uitge
voerd, of de uitvoering door hem geacht wordt niet te voldoen. Men 
kan verder onderscheid maken naargelang het betalings- (koop of 
leensom); uitvoerings- (andere prestaties); of leveringsgaranties 
(overhandiging van goederen) betreft. 
- onderhoudsgarantie (garantie d'entretien, maintenance bond), 
betreft de bijkomende verbintenis tot onderhoud. 
- garantie ter vervanging van de inhouding van waarborgsommen 
(garantie de retenue; retention money bond) waarbij de garantie 
ertoe strekt de betaling te verzekeren aan de opdrachtgever van de 
gehele aannemingsprijs, in ruil voor de garantie waarop de begun
stigde aanspraak kan maken indien gebreken ontdekt worden na de 
volledige uitvoering in de valuta-verhouding. 

b. gar an ties ten voordele van de exporteur 

Het betreft hier garantieverhoudingen in de omgekeerde zin, met de 
exporteur als begunstigde: 
- betaalgarantie (garantie de paiement; payment guarantee; Zah
lungsgarantie). Deze moet de betaling verzekeren door de importeur. 
- cognossementsgarantie (garantie pour connaissement; bill of la
ding guarantee, Konnossementsgarantie, Reversgarantie) waarbij de 
opdrachtgever de garantie aanbiedt om te kunnen beschikken over 
de goederen die het voorwerp zijn van een cognossement dat ofwel 
nog niet is aangekomen, ofwel is zoek geraakt. Hiermede wordt geen 
afbreuk gedaan aan de formele voorleggingsvereiste bij het docu
mentair krediet, maar enkel een tijdsverschil overbrugd. 

3.2. Naar hun juridische kenmerken 

Bij de gebruikelijke ,garanties op eerste verzoek" heeft de begun
stigde het recht de garantie af te roepen en de beloofde som of 
prestatie te verlangen op zijn eerste verzoek, dit wil zeggen zonder 
verder bewijs van enige omstandigheid dan het bewijs dat hij als 
begunstigde voldoende gelegitimeerd is. Deze techniek is, evidenter, 
zeer gevaarlijk voor de opdrachtgever vermits geen band werd ge
creeerd met enige vorm van wanprestatie in de valutaverhouding. 
Aan de garanties op eerste verzoek tegengesteld zijn de documentaire 
garanties, naar Angelsaksisch gebruik ,stand-by letters of credit" 
genaamd. 
Documentaire garanties zijn zekerheidshalve bedongen betaalver
plichtingen van een financiele instelling die eisbaar werden gesteld op 
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voorlegging van bepaalde documenten, waaruit de wanprestatie 
blijkt, of waarschijnlijk wordt gemaakt. Dit document bestaat, 
naargelang de overeenkomst, uit een vonnis of een arbitrale beslis
sing, doch ook een expertenverslag, of een akkoord tussen opdracht
gever en begunstigde kunnen daartoe worden aangewend. In sommi
ge gebieden is het voorleggen van een eenzijdige schriftelijke verkla
ring van de begunstigde voldoende, waarmede aldus de geleidelijke 
overgang naar de eerste-verzoeksgaranties wordt aangetoond. 
Vanuit technisch-juridisch oogpunt verschillen deze garanties niet 
van de documentaire kredieten, behoudens dat zij in de regel zeker
heidshalve werden gesteld, en dat betaling eerder de uitzondering dan 
de regel voorstelt. Dit laatste is minder duidelijk wanneer de eisbaar
heid afhankelijk wordt gesteld van het akkoord tussen opdrachtgever 
en begunstigde(13). 
Het uitschrijven van documentaire kredieten met garantiefunctie is 
gebruikelijk in de Amerikaanse wetgeving, die het uitschrijven van 
garanties aan banken verbiedt. In de Verenigde Staten past men 
derhalve ook de regelen van de Uniform Commercial Code inzake 
documentaire kredieten op deze garanties toe(14). 
Ook in de nationale rechtsorde komen garanties met documentaire 
voorleggingsplicht frequent voor: aldus de garanties voor de betaling 
van de E.E.G.-boeten of heffingen(15), garanties voor de betaling 
van huurschade, of terzake de getrouwe uitvoering van bouwwerken. 

3.3. Naar de bancaire uitbouw 

In de regel is de bankgarantie de verklaring van een bank, afgeleverd 
op verzoek van de opdrachtgever ten behoeve van de begunstigde. 
Aan dit schema moeten wijzigingen worden aangebracht wanneer de 
begunstigde geen genoegen neemt met een bank, gevestigd buiten zijn 
grenzen, doch de bijkomende tussenkomst eist van een lokale bank. 
De eerste bank geeft alsdan opdracht aan de tweede bank, opdat 
laatstgenoemde zich tegenover de begunstigde zou verbinden. De 
begunstigde heeft, in beginsel, geen verhaal tegen de eerste bank. 

(13) Hier wordt de garantie tot een borgtocht gereduceerd, vermits de bank slechts gehouden 
is te betalen wat door haar opdrachtgeefster verschuldigd was, gesteld dat het om een 
eindbeslissing gaat. Zie de hierna in noot (50) geciteerde beslissing. In de drie-partijenverhou
ding wordt dit soms aangeduid als een ,aktief-getituleerde delegatie" (zie o.m. SCHOOR
DIJK, H.F.C., Beschouwingen over drie-partijenverhoudingen van obligatoire aard, 1958, 59, 
en vgl. RONSE, J., Delegatieovereenkomst, A.P.R., nr. 149 e.v. 
(14) Vooral Section 5, UCC. 
(15) Zie de E.G.K.S. Beschikking, nr. 3716/83/EGKS, 23 december 1983, P.B., 1983, 
L. 373/5; vgl. yo 352/78/EEG, P.B., 1978, L 50/1 (landbouw) en yo 2220/85/EEG, P.B., 
1985, L 205/5. 
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Deze schema's met tussenkomst van een tweede bank worden in de 
regel als indirecte garanties aangeduid. Niets verhindert evenwel dat 
de eerste bank een dusdanig rechtstreeks verhaal tegen haar zou 
bedingen(l6). 
In het kader van deze indirecte garanties heeft de tweede bank een 
regresrecht op de eerste bank op grond van de opdracht: de verhou
ding is van dezelfde rechtsaard als tussen opdrachtgever en bank. Om 
eventuele storing in de terugbetaling te vermijden belooft de eerste 
bank geregeld een ,tegengarantie" (contre-garantie, Riickgarantie) 
waarbij de eerste bank, in uitvoering van haar overeenkomst met de 
opdrachtgever, de tweede bank niet enkel verzoekt een garantie uit 
te schrijven, maar haar ook aanbiedt het regres te Iaten gebeuren 
volgens de regelen van een eersteverzoekgarantie, de eerste bank 
garanderend dat zij, op eerste verzoek, alle sommen zal betalen aan 
de tweede bank die deze aan de begunstigde, in uitvoering van de 
indirecte garantie heeft moeten betalen. Tegengaranties verhogen 
soms aanzienlijk het risico van de opdrachtgever. 

§ 2. Analyse van de rechtsbetrekkingen tussen de partijen 

Bij de ontledlng van· de bankgaranties op eerste verzoek betreft de 
rechtsbetrekking weliswaar de drie partijen doch de constructie is zo 
gewild dat de wederkerige rechtsbetrekking tussen elk van deze 
partijen los gezien wordt van de rechtsverhouding tussen de andere. 
Deze zelfstandigheid der verbintenissen is geen kenmerk eigen aan 
de bankgarantie: men treft haar evenzeer aan in de betrekkingen 
tussen partijen bij andere driepartijenovereenkomsten, zoals bij de 
delegatie of bij het documentair krediet. De behandeling van deze 
rechtsbetrekkingen als afzonderlijke zijden van eenzelfde driehoek 
komt tegemoet aan deze in rechte gewilde zelfstandigheid; de econo
mische of financiele verbondenheid mag erbij niet uit het oog worden 
verloren. 

1. DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN DE OPDRACHTGEVER EN DE 

BANK (DEKKINGSVERHOUDING) 

Ofschoon de dekkingsverhouding tot stand komt in uitvoering van 
bedingen uit de valutaverhouding, bevat zij een zelfstandige over-

(16) Bij afwezigheid van een zelfstandige verbintenis van de de eerste bank heeft de begunstig
de tegen haar geen rechtstreekse vordering; maar andere bedingen blijven mogelijk, zie o.m. 
bij PABBRUWE, H.J., Oralie, 15, Vgl. RONSE, o.c., nr. 152. 
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eenkomst tussen opdrachtgever en bank. Krachtens deze overeen
komst verzoekt de opdrachtgever de bank, mits provisie, een garantie 
te bedingen op haar naam, ten behoeve van en afroepbaar door de 
begunstigde, overeenkomstig de door de opdrachtgever bepaalde 
bedingen. Deze overeenkomst bevat het, eventueel impliciet, beding 
dat de bank regres zal kunnen nemen op de opdrachtgever, zo zij tot 
betaling door de begunstigde wordt verplicht, mits deze betaling 
geschied is conform de instructies van de opdrachtgever. 

De bank heeft haar hoofdverbintenis uitgevoerd door zich, conform 
de instructies van de opdrachtgever, tegenover de begunstigde te 
verbinden. Bijkomende verplichtingen van de bank bestaan in de 
contractuele plicht tot controle op de overeenstemming van de afroep 
en de door de bank bedongen voorwaarden, en de - veelal bedongen 
- waarschuwingsplicht waarbij de bank, vooraleer te betalen, de 
opdrachtgever van de afroep informeert. Vooral eerstgenoemde 
verplichting geldt zowel in de garantie - als in de dekkingsverhou
ding, doch heeft een andere strekking naargelang de bedoelde rechts
betrekking: in de garantieverhouding betreft de controleplicht de 
eisbaarheid van de garantie, in de dekkingsverhouding de omvang 
van het regresrecht. Tussen beide aspecten blijkt geregeld verwarring 
voor te komen: aldus betreft de vordering van de opdrachtgever 
tegen de bank een betaalverbod te horen uitspreken enkel het regres
recht. Indien men ook de externe garantieplicht er bij betrokken wil 
zien, zal men de begunstigde in de procedure dienen te betrekken. 
De opschorting van de garantieplicht raakt immers de positie van de 
opdrachtgever niet rechtstreeks, doch enkel onrechtstreeks, door de 
begrenzing van het regresrecht. 

De aard van de rechtsbetrekking in de dekkingsverhouding bepaalt 
ook de regelen waaraan het regresrecht van de bank tegen de op
drachtgever zal onderworpen zijn. In de doctrine komen meerdere 
verklaringen ter sprake: de borgtocht, de lastgeving en de als onbe
noemde overeenkomst te betitelen ,,handtekening-kredietopening'' 
worden dikwijls aangevoerd. In de praktijk, en ook in de rechtspraak 
komt deze vraag zelden of nooit ter sprake: immers de overeenkomst 
tussen opdrachtgever en bank bepaalt steeds uitdrukkelijk dat de 
bank regres zou kunnen nemen van zodra zij heeft betaald in over
eenstemming met de door de opdrachtgever of in overleg met hem 
uitgewerkte formele instructies. 

De omschrijving van deze rechtsverhouding in termen van ,borg
tocht'' laat toe het regresrecht te steunen op artikel 2028 en 
2029 B.W., waar o.m. bepaald wordt dat ,de borg die-betaaldheeft, 
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verhaal heeft op de hoofdschuldenaar, hetzij de borgstelling met of 
buiten diens medeweten is geschied ... (Hij) ... treedt in alle rechten 
die de schuldeiser had tegen de schuldenaar". De bank zou derhalve 
de vordering van de begunstigde tegen de opdrachtgever verwerven, 
wat belang heeft vanuit het oogpunt van de zekerheden, die de 
begunstigde, bv. de bouwheer tegen de opdrachtgever zou kunnen 
doen gelden(l7). 
Deze verklaring roept bezwaren open heeft nadelen. 
Zij gaat uit van de veronderstelling dat de bank betaalt hetzij als 
borg, hetzij als gehouden tot de schuld van een ander. Welnu, 
fundamenteel voor de garantie is de zelfstandigheid van de bankver
bintenis: de bank betaalt haar eigen schuld. Het nadeel is dat in deze 
verklaring de bank de verdere contractsuitvoering tussen begunstigde 
en opdrachtgever in de war stuurt: vermits zij titularis wordt van het 
vorderingsrecht van de begunstigde tegen de opdrachtgever kan de 
begunstigde dit niet meer laten gelden in de navolgende gerechtelijke 
afhandeling van het geschil met de opdrachtgever. Overigens is deze 
constructie ook voor de bank gevaarlijk: bij haar regres zal zij stuiten 
op alle excepties uit de valutaverhouding. Zoals hoger vermeld wenst 
de bank - en terecht - uit deze dikwijls complexe problematiek te 
blijven. 
De lastgeving als verklaring weerspiegelt ongetwijfeld juister de 
rechtsverhouding tussen opdrachtgever en bank(18). Gezien de bank 
zich op eigen naam verbindt, zal hier met de commissie verwante 
middellijke vertegenwoordiging moeten worden gehanteerd. Op 
grond van de opdracht, haar door de opdrachtgever verleend, ver
bindt de bank zich, als garant in eigen naam. Het regres steunt dan 
op artikel1998-1999 B.W. luidens hetwelk de lasthebber alle voor
schotten en kosten van zijn opdrachtgever kan terugeisen. Dit ruim 
geformuleerde regresrecht wordt door de bank gewaardeerd, daar zij 
al haar kosten aldus op de lastgever kan recupereren. 
Deze verklaring schenkt voldoening in de mate dat zij verduidelijkt 

(17) DESMET, P ., in Les garanties bancaires dans les contrats internationaux, Parijs, Feduci, 
1981, Colloquium Tours, 121-123. 
(18) O.m. bij MrJNSSEN, F.H.J., o.c., 31 e.v. Bij de Duitse auteurs treft men het in ons recht 
niet gelijkwaardige instituut van de Geschiiftsbesorgung als verklaring aan: (§ 675 BOB) zie 
o.m. CANARIS, o.c., nr. 1115; GRAF VON WESTPHALEN, o.c., 204. 
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dat de garant handeit in uitvoering van een opdracht, en bijvoorbeeid 
niet op verzoek van een derde, of van de begunstigde(19). 
In de geheie rechtsbetrekking geeft zij geen voidoende inzicht: de 
bank steit zich garant, niet om, zoais inzake Iastgeving, een rechts
handeling tot stand te brengen die de opdrachtgever, weliswaar 
middellijk toerekenbaar zou zijn. Zij beiooft haar eigen verbintenis 
in uitvoering van de dekkingsverhouding en handeit aidus ,credendi 
causa". Vandaar dat de rechtsbetrekking beter kan geanalyseerd 
worden ais berustende, in de regei, op een vorm van kredietverlening, 
meer in het bijzonder een vorm van handtekeningkrediet. De gelijke
nis met de rechtspositie van de acceptbank in het kader van de 
werking van het acceptkrediet is hierbij treffend. De onderkenning 
van een kredietovereenkomst in de dekkingsverhouding leidt ertoe 
het regres van de bank, die heeft be~aald, te steunen op het aigemeen 
beginsel van de kredietovereenkomst, met name dat het krediet moet 
worden terugbetaaid. Voor de species ,Iening" treft men dit beginsei 
aan in artikei1902 B.W. Een bijkomend voordeei voor deze verkia
ring bestaat erin dat de opdrachtgever eerst moet terugbetalen indien 
en voor zover de bank heeft betaaid. Zoais inzake acceptkrediet kan 
dit aanieiding geven tot wezenlijke verschillen. 
Inzake bankaccepten maakt men onderscheid naargelang het accept 
bij een derde bank werd verdisconteerd, dan wei, wat gebruikelijk 
is door de acceptbank zeif in portefeuille werd genomen, tegen 
betaling van de nominaie waarde min het disconto. In het eerste gevai 
kan men de acceptkredietovereenkomst best anaiyseren ais huur van 
diensten, terwiji het tweede een kredietverrichting tot stand brengt. 
Het verschil is wezenlijk bij teioorgang van het bankaccept: werd dit 
de acceptbank nooit ter betaling aangeboden, zo zai zij tegen de 
opdrachtgever in het acceptkrediet geen verhaal tot betaling van de 
hoofdsom van de wisseibrief kunnen uitoefenen ais haar tussenkomst 
tot huur van diensten beperkt bieef terwiji de Iening in het gevai van 
eigen disconto wei moet worden terugbetaaid(20). Ook inzake bank
garanties kan men dezeifde casuspositie uitdenken, zij het dat de 
bankgarantie dan verwezenlijkbaar is door acceptatie door de garant 
van een door de begunstigde op haar getrokken wisseibrief. 

(19) Nochtans moet men niet uits1uiten dat de garantie op verzoek van een derde wordt gesteld, 
b.v. op verzoek van een moedermaatschappij. Ook op verzoek van de begunstigde zelf kan 
de garantie gesteld zijn, zie b.v. de garanties ter goede afloop van een effectenemissie; de 
gelijkenis met verzekering valt op. 
(20) Zie BGH., 16 december 1955, BGHZ, 19, 283, en de commentaren van BOVINO, ,Der 
Akzeptkredit der Banken", B.B., 1954, 790 en 1091; LEHMAN, ,Zur Rechtsnatur des 
Akzeptkredits der Banken", B.B., 1955, 937; WORDINGER, ,Akzeptkredit und Gefalligkeits
akzept", B.B., 1954, 325. 
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Tegen de omschrijving als lastgeving kan tenslotte bezwaar worden 
gemaakt vanuit de - naargelang het toepasselijke rechtsstelsel uit
eenlopende systeem van - toerekening aan de opdrachtgever van de 
rechtsgevolgen van de handelingen door de garant gesteld. Deze 
toerekening, of eventuele doorwerking moet worden vermeden: elke 
zijde van de driehoek moet als zelfstandig beschouwd worden. 
Zoniet verwordt de bankgarantiefiguur tot een andere minder bruik
bare rechtsverhouding. 
Aldus is vreemd aan de werking van de eerste-verzoeksgarantie de 
gedachte dat de beoordeling van de geoorloofdheid van de afroep 
door de bank de opdrachtgever op grond van toerekening zou 
binden. De bank moet hier haar zelfstandig oordeel vormen, terwijl 
een ander oordeel kan gelden in de regresvordering. Beide rechtsver
houdingen behoren immers als zelfstandige rechtsverhoudingen ont
leed te worden. Bij betaling op vertoon van met de dekkingsverhou
ding niet-conforme documenten, is de toerekening evenzeer uit te 
sluiten. 
Het voorstel om de dekkingsverhouding te ontleden als handteke
ningkrediet komt er op neer dat hier hoofdzakelijk de regelen van 
de huur van diensten zullen gelden. Dit verklaart de verplichting van 
de bank op te treden in het belang van de opdrachtgever. Is de 
garantieverhouding tot stand gekomen zonder dat de opdrachtgever 
voorafgaandelijk een deposito bij de bank heeft gevormd, zo steunt 
de garantie daarenboven op een kredietovereenkomst. 
In een beschikking van de voorzitter van de rechtbank van koophan
del te Brussel treft men een duidelijke illustratie aan van deze 
beginselen. 
De garantie had betrekking op een onderaanneming, die door de 
opdrachtgever van de garantie niet naar behoren werd uitgevoerd. 
De onderhandelingen tussen opdrachtgever en begunstigde waren 
blijven aanslepen, doch evolueerden in een voor de opdrachtgever 
gunstige.zin. De bank wenste haar krediet met de opdrachtgever op 
te zeggen en derhalve haar garantie tegenover de begunstigde niet 
meer te verlengen. De opdrachtgever verzocht - en bekwam van de 
voorzitter - een verlenging van de kredietovereenkomst, gelet op de 
wezenlijk schade die de opzeg aan de begunstigde zou hebben veroor
zaakt, en gelet op de afwezigheid van duidelijk nadeel voor de bank 
bij een verdere verlenging van de overeenkomst(21). 

(21) Voorz. Kh. Brussel, 30 oktober 1984, T.B.H., 1985, 572, noot RAGOUT-MASSON, M. 
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2. DE RECHTSVERHOUDING BANK-BEGUNSTIGDE (GARANTIEVER

HOUDING) 

1. Voorwerp van de verbintenis 

Een eerste vraag bij de ontleding van de rechtsverhouding bank
begunstigde betreft de bepaling van het preciese voorwerp van deze 
verbintenis. 
Naargelang de bewoordingen die door de bank werden gebruikt 
verklaart zij ,te betalen op eerste verzoek een som van ... " en dit 
in samenhang met of ter garantie van de overeenkomst (valuta-over
eenkomst) die nader wordt omschreven, zonder dat de inhoud van 
deze in de overeenkomst van garantie wordt opgenomen. In andere 
gevallen moeten bepaalde documenten wordenvoorgelegd, zoals de 
verklaring van een bepaalde derde (bv. een architect) of een gerechte
lijke of arbitrale beslissing in verband met een uit de valuta-verhou
ding voortvloeiende vordering. De preciese aard van de bewoordin
gen is in a1 deze gevallen doorslaggevend, zodat in de ontleding enkel 
rekening kan worden houden met de twee, meest gebruikelijke 
typegevallen, m.n. de garantie op eerste verzoek en de documentaire 
garantie. 
Uit de bewoordingen, zoniet uit de samenhang blijkt dat deze verbin
tenissen werden aangegaan zekerheidshalve: door toevoeging van een 
buiten elke verdenking staande, financiele instelling wil de begunstig
de het succes van zijn verhaal tegen de opdrachtgever veilig stellen. 
In die zin bevat deze verbintenis een persoonlijke zekerheid. 
Bij de borgtocht belooft de borg dezelfde prestatie als de hoofdschul
denaar: hij is slechts gehouden binnen de grenzen die gelden voor de 
hoofdverbintenis. Daarom kan hij, behoudens de verweermiddelen 
die voortvloeien uit zijn borgstellingsovereenkomst(22), ook alle 
verweermiddelen opwerpen die voortvloeien uit de hoofdverbintenis: 
zij hebben immers identiek hetzelfde voorwerp(23). 
Geldt dit ook voor de bankgarantie? 

(22) Zoals de nietigheid van de borgstelling wegens gebreken in de toestemming (Cass. fr., 
28 juni 1978 en 10 juli 1978, D., 1979, 149, noot LANDRAND), wegens dwaling betreffende 
de verbintenis van de hoofdschuldenaar (Parijs, 6 december 1977 en 18 januari 1973, J.C.P., 
1980, 1938) wegens nietigheid van de borgstelling ten gevolge van schending van de deviezen
reglementering, enz. 
(23) In die zin is het juister de overeenkomst van borgtocht voor te stellen als een zelfstandige 
overeenkomst, waarvan het voorwerp geheel verwijst naar de verbintenis van een ander. Niets 
belet even we! de zelfstandigheid tussen beide verbintenissen te creeren, zie art. 2012 B. W., waar 
de zelfstandigheid van de borgtocht geaffirmeerd wordt voor het ene geval, m.n. de vernietig
baarheid van de verbintenis aangegaan door een minderjarige; zie verder: WYMEERSCH, E., 
,Borgtocht en garantie", in Liber Amicorum J. Ronse, 1986. 
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In de gebruikelijke bankgarantie-overeenkomsten verbindt de bank 
zich, niet tot de prestatie waartoe ook de opdrachtgevers gehouden 
kunnen worden, doch tot een verbintenis die daarvan losstaat, en 
enkel onderworpen is aan de vervulling van de voorwaarden waaron
der zij zelf is bedongen. De motivering voor deze zelfstandigheid van 
de bankverbintenis ligt voor de hand: de begunstigde wenst te kunnen 
vorderen ongeacht de verweermiddelen die de opdrachtgever hem, 
uit welke grond ook, zou kunnen tegenwerpen. Doch ook voor de 
bank is deze zelfstandigheid wezenlijk: zo zij enkel gehouden is te 
betalen - wat ook betekent: zo zij enkel regres kan nemen op de 
opdrachtgever - indien en in de mate dat deze laatste iets verscbul
digd is, zal de bank moeten tussenkomen in de beoordeling van de 
prestaties van de partijen in het kader van de valutaverhouding. Dit 
kan redelijkerwijze niet van de bank geeist worden, zeker niet in 
complexe, meestal sterk internationaal gekleurde rechtsverboudin
gen. De verbintenis van de bank is derhalve sterk verschillend van 
de verbintenis van de borg bij een hoofdelijke borgtocht: ofschoon 
de borg bier de voorrecbten van uitwinning en schuldsplitsing niet 
zou kunnen inroepen(24), blijft bij enkel gebouden binnen de gren
zen van de boofdverbintenis. Bij de bankgarantie daarentegen be
Iooft de bank een prestatie die een andere is dan diegene die verscbul
digd zou kunnen zijn in bet kader van de valutaverhouding. 
Deze andere prestatie bestaat erin dat de bank zal betalen van zodra 
aan bepaalde, formeel omscbreven voorwaarden is voldaan. Deze 
voorwaarden kunnen zijn bet overleggen van een formeel regelmatige 
gerecbtelijke of arbitrate beslissing, een attest van een derde, of zelfs 
de mondelinge verklaring van eisbaarbeid, m.a. w. de afroep op 
eerste verzoek. Vergelijkbaar met de regeling inzake documentair 
krediet zijn bier ook formele voorwaarden van eisbaarbeid gesteld 
om te verzekeren dat de bank zich zou moeten inlaten met de 
gebeurtenissen in de valuta-verhouding. Deze formele aard van de 
verbintenis mag niet worden verward nocb met de afroepbaarheid op 
eerste verzoek, noch met de zelfstandigbeid of zogenaamde ,ab
stractbeid". 
Bij de documentaire garanties, sterker dan bij de garanties op eerste 
verzoek kan de garantie scbijnbaar verwijzen naar tekortkomingen 
in de valuta-verhoudingen. Deze omstandigbeid doet niet af aan de 
zelfstandigheid van de garantie-verbintenis: de garantie heeft niet tot 

(24) Gelet op de commerciele aard van deze borgstelling mo~;t zij als ,hoofdelijke borgtocht" 
worden aangeduid, wat derhalve niet-tegenwerpelijkheid var bedoelde excepties voor gevolg 
heeft. · 
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voorwerp de vergoeding van de schade, die kan voortvloeien uit 
wanprestatie in de valuta-verhouding, maar de betaling op voorleg
gen van een formeel conform document, bv. een expertise-verslag of 
een gerechtelijke beslissing. Indien dit anders was zou de bank de 
betaling moeten weigeren telkens er enige betwisting mogelijk was 
betreffende het al dan niet verschuldigd zijn van de schadevergoe
ding, wat zou leiden tot de miskenning van de fundamentele econo
mische bedoeling van deze rechtsconstructie. Niets belet evenwel dat 
de partijen anders zouden oordelen, en de verbintenis van de bank, 
naargelang de omstandigheden, hechter zouden vastknopen aan de 
verbintenissen uit de valuta-verhouding. Alsdan verlaat men het 
terrein van de gebruikelijke bankgaranties, en evolueert men naar de 
borgtocht. 
Bij de garanties op eerste verzoek is deze ,onthechting" van de 
garantieverbintenis ten opzichte van de eventuele klachten uit de 
valutaverhouding tot zeer extreme vormen doorgetrokken: de garan
tie kan hier worden afgeroepen zonder enige andere formaliteit dan 
de loutere verklaring van de begunstigde. Niet vereist is dat enige 
vorm van wanprestatie in. de valutaverhouding bewezen zou zijn. 
Deze garanties zijn uiteraard erg gevaarlijk, zowel voor de opdracht
gever, als voor de bank. Het gevaar bestaat, en de rechtspraak toont 
aan dat dit ver van denkbeeldig is dat de begunstigde de garantie 
louter willekeurig, totaal ongegrond, om aan de rechtsverhouding 
vreemde motieven zou afroepen. Zoals later te verduidelijken heeft 
de rechtspraak hier een grens bepaald bij kennelijk misbruik bij de 
afroep(25). 
Staan deze garanties erg los van de valutaverhouding, geheel afzon
derlijk zijn zij niet. De garantie-overeenkomst verwijst immers steeds 
naar een bepaalde valuta-verhouding, in de ruime samenhang waar
mee zij is aangegaan. Binnen eenzelfde projekt, bv. de bouw van een 
haven, kunnen tussen dezelfde partijen meerdere garantieverhoudin
gen zijn uitgebouwd die elk afzonderlijk op bepaalde risico's betrek
king hebben. 
Deze. algemene verwijzing in de garantieverhouding naar de valuta
verhouding heeft niet tot doel de garantie afhankelijk te maken van 
de eventuele verbintenissen in de valuta-verhouding, maar het alge
meen kader te schetsen, buiten hetwelk de afroep van de garantie 
kennelijk onrechtmatig zou worden. Aldus kan geen onderhoudsga
rantie nuttig worden afgeroepen op het ogenblik dat de bouwwerken 

(25) Zie hierover § 3, hierna. 
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nog niet zijn aangevat. Deze verwijzing is derhalve slechts een 
situeringsmiddel ter beperking van onrechtmatige afroep. 
Op grond van deze overwegingen kan men de garantieverhouding 
ontleden als de verbintenis van de bank om op voorlegging van de 
afgesproken documenten, desgevallend op !outer verzoek, een be
loofde som te overhandigen, ongeacht de voorvallen in de valuta-ver
houding. Ben correctief voor kennelijk misbruik valt afzonderlijk te 
vermelden. 

2. Kenmerken van de garantieverbintenis 

De verbintenis die de bank onderschreven heeft ten voordele van de 
begunstigde vertoont meerdere, nader te ontleden kenmerken. 

2.1. Zekerheids- of betaalfunctie 

De auteurs vermelden dikwijls dat de bankgarantie, anders dan het 
documentair krediet, een zekerheidsfunctie vervult, veeleer dan een 
betaalfunctie die bij het documentaire krediet meer op de voorgrond 
treedt. 
De zekerheidsfunctie komt sterk tot uiting in de periode voor de 
afroep: de omstandigheid dat de begunstigde het recht heeft zich 
binnen korte termijn en tegen dikwijls minimale voorwaarden, de 
geldsom te doen overhandigen versterkt aanzienlijk zijn economi
sche, psychologische en processuele positie. Bij garanties op eerste 
verzoek is de betaalfunctie nochtans niet te veronachtzamen: deze 
strekken dikwijls ter vervanging van een ,deposito tot waarborg". 
Meerdere auteurs(26) hebben er zeer terecht op gewezen dat deze 
garanties o.m. tot doel hadden een vervanging te bieden voor de te 
dure ,deposito's ter waarborg" waarbij de schuldeiser verlangt dat 
de schuldenaar bij hem een bepaalde som tot waarborg van zijn 
verbintenissen stort. Deze in zeer uiteenlopende casusposities gebrui
kelijke waarborgtechniek laat de schuldeiser toe zijn eventuele be
twistingen met de schuldenaar tegemoet te zien vanuit de comforta
bele stoel van de verweerder, terwijl zijn eventuele schadevordering 
als het ware vooraf is uitgevoerd. Garanties op eerste verzoek bewerk
stelligen deze omkering van de processuele rechtspositie, zonder de 
er mee gepaard gaande liquiditeitsproblemen aan de opdrachtgever
schuldenaar op te leggen. Op elk ogenblik kan de schuldeiser-begun
stigde door de afroep zich plaatsen in de rechtspositie die het resul-

(26) O.m. SIMONT, L., o.c., Bank Fin., 1983; VASSEUR, M., in Colloquium Tours; PABBRU
WE, H.J., Oratie, 4. 
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taat zou zijn geweest had men het deposito tot waarborg gevormd. 
Men zou deze rechtspositie kunnen vergelijken met diegene waarbij 
een overschrijvingsorder in uitvoering is, doch waarbij de bank, 
zonder de rekening van de begunstigde te crediteren zich verbonden 
heeft dit op zijn eerste verzoek te doen. Dit door de partijen gewenst 
economisch resultaat moet ook in het recht kunnen worden bereikt: 
de zelfstandigheid van de verbintenissen en de kwalificatie als garan
tie zijn hiertoe wezenlijke instrumenten. Vandaar ook dat, naast de 
zekerheidsfunctie, die erin bestaat over een betaalbelofte te beschik
ken van een als solvabel erkende bank, de betaalfunctie hier sterker 
op de voorgrond treedt in de mate dat deze belofte op elk ogenblik 
zonder verdere formaliteiten in geld kan worden omgezet. 

2.2. De eisbaarheid ,,op eerste verzoek" 

De inzake bankgaranties frequent voorkomende clausule van eis
baarheid , ,op eerste verzoek'' wordt soms gezien als een kenmerk van 
de zelfstandigheid van de bankgarantie(27). Deze zou dan kunnen 
worden opgeeist los van de discussies tussen de partijen in de valuta
of in de dekkingsverhouding. Ook zou zij de begunstigde plaatsen 
in dezelfde rechtspositie als indien hij het gelddeposito ontvangen 
had en onder zich hield. 
De eisbaarheid ,op eerste verzoek" maakt van de verbintenis niet 
noodzakelijk een garantie, en is niet wezenlijk onverenigbaar met 
verbintenissen die als niet-zelfstandige verbintenissen worden aange
merkt. Om het even welke andere verbintenis kan immers ,op eerste 
verzoek" eisbaar worden gesteld: hiermede wordt de processuele 
rechtspositie van de partijen omgekeerd, waarbij de begunstigde van 
elke bewijslast wordt outlast, en met de geldsom in handen, zich de 
rol van verweerder toekent. Hiermede wordt geen uitspraak gedaan 
over de grond van de zaak, en onder meer over de vraag of de 
begunstigde de geldsom bij zich mag houden, dan wei of de opdracht
gever, als eiser in terugbetaling tot enige verbintenis of schadevergoe
ding gehouden was. In de realiteit zal de werking van dit beding 
dikwijls een stilzitten van de opdrachtgever bevorderen, telkens hij 
oordeelt dat hij meer te verliezen heeft met een geding tegen de 
begunstigde, dan de som die hem nu door de bank wordt teruggevor
derd. In die zin gaat deze regeling de weg op van een regeling 

(27) Zie o.m. Kh. Brussel, 28 april 1982, T.B.H., 1984, 57 (weerlegbaar vermoeden van 
garantie); nochtans is de rechtspraak zeer aarzelend om op grond van bet ,eerste verzoeks"
beding tot garantie te besluiten; zie Voorz. Kh. Brussel, 5 november 1984, T.B.H., 1985, 569; 
vgl. Cass. fr. 20 dec. 1982, D., 1983,.365, noot VASSEUR. 
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betreffende te vergoeden schade, zonder de rechtszekerheid te berei
ken die uit een dading voortvloeit. 
Eisbaarheid , ,op eerste verzoek'' kan bedongen worden zowel in al 
dan niet wederkerige, tweepartijenovereenkomsten als in driepartij
enverhoudingen. Eerstgenoemde komen voor in overeenkomsten 
met fasen van uitvoering en verzekeren de betaling per schijf, tenein
de te verhinderen dat door betwistingen de betaling - en dus 
financiering - van het gehele projekt op de helling zou komen te 
staan. 
De eisbaarheid ,op eerste verzoek" kan bedongen worden zowel bij 
de garantie-overeenkomst, waar zij beter gehanteerd kan worden 
gelet op de aard van de verbintenis, als bij de borgtocht(28). 
Bij de borgtocht ,op eerste verzoek" moet de borg eerst betalen, en 
kan hij excepties, o.m. van de hoofdschuldenaar eerst opwerpen in 
het proces dat hij, als eiser, zal moeten voeren. Behoudens omkering 
van de processuele positie treedt ook omkering van de bewijslast in. 
Ret beding ,op eerste verzoek" heeft dan de functie van ,eerst 
betalen, dan terugvorderen''. 
Bij de ,garantie op eerste verzoek" is de functie van deze clausule 
verschillend: in de driepartijenverhouding kan de bank immers geen 
terugbetaling bekomen van de begunstigde, maar enkel van de op
drachtgever. Ret beding werkt dan ook niet als een clausule ,eerst 
betalen, dan terugvorderen", in de verhouding bank-begunstig
de(29). Ret is enkel in de rechtsverhouding begunstigde-opdrachtge
ver dat de uitvoering van de gar an tie deze rechtspositie doet ontstaan 
waarbij de opdrachtgever eerst moet betalen, en daarna kan terug
vorderen. In de rechtsverhouding bank-begunstigde heeft deze clau
sule slechts de functie van een modaliteit van eisbaarheid, en een 
vereenvoudiging van de legitimatie van de schuldeiser m.n. de begun
stigde. Rij zal enkel moeten aantonen dat hij titularis was van het 
garantierecht, en dat hij het nu wenst af te roepen. Men her kent hier 
de bedoeling van de partijen de garantie te Iaten functioneren als 
instrument ter vervanging van het deposito-ter-zekerheid. 

(28) BGH. 2 mei 1979, J.Z., 1979, 442; Jus., 1980, 65; zie ook HoRN, N., .,Burgschaften und 
Garantien zur Zahlung auf erstes Anfordern", N.J. W., 1981, 2153; BGH, 24 november 1983, 
N.J. W., 1984, 923 (niet-bestaande hoofdvordering); BGH, 31 januari 1985, W.M., 1985, 511 
en N.J. W., 1985, 1694, noot N., waar verduidelijkt wordt dat enkel bij .,ongeoorloofd 
schuldeisersgedrag" (unzulassige Rechtsausiibung) de uitvoering, ook bij de borgtocht kan 
geweigerd worden. Vgl. Parijs, 29 juni 1981, D., 1981, 336, noot VASSEUR; Trib. comm. 
Nantes, 22 september 1983, D., 1984, 202, noot VASSEUR, die de vraag opwerpt of er geen 
.,lex mercatoria" is die verplicht internationale garanties, zelfs zonder eerste verzoeksbeding 
niet als borgtocht doch veeleer niet als garantie te analyseren. 
(29) Zie hierover BoLL, J.M., o.c., 106. 
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2.3. De zelfstandigheid van de verbintenis van de bank 

Ben wezenlijk kenmerk van de verbintenis van de bank bestaat erin 
dat deze geacht moet worden opeisbaar te zijn ongeacht de tekortko
mingen of gebreken die de dekkingS- zowel als de valuta-verhouding 
kunnen vertonen. Deze zelfstandigheid is een wezenlijke, functionele 
noodzaak voor bet soepel functioneren van de garanties op eerste 
verzoek. Nochtans blijven de partijen geheel vrij deze zelfstandigheid 
te nuanceren, en haar ten dele te verminderen: alsdan kan rekening 
worden gehouden met de kenmerken of gebreken van de valuta-ver
houding. 
De zelfstandigheid van de verbintenis van de bank kan in ons 
rechtssysteem worden gesteund op twee, elkaar overigens versterken
de motieven: 

a) In de drie-partijenverhouding 

In drie-partijenverhouding, en meer in het bijzonder in de delegatieo
vereenkomst geldt het algemeen aanvaard beginsel dat de verweer
middelen uit de dekkings-, en in de delegatie zelfs uit de valutaver
houding(30) de begunstigde delegataris niet kunnen worden tegenge
worpen. In die zin wordt deze verbintenis soms aangeduid als , ,ab
strakt". In de recente literatuur(31) wordt op overtuigde wijze be
toogd dat deze regel kan worden gesteund op het beginsel van de 
relativiteit van de overeenkomst en op de noodzaak de rechtmatige 
belangen van derden te beschermen. Op grond van deze regel wordt 
de zelfstandigheid van de krediet-verbintenis van de bank in het 
documentair krediet - inclusief in het herroepelijke(32) - erkend. 
Ook bij documentaire garanties kan deze regel nuttig worden gehan
teerd: de betaalplicht van de bank is dan geheel omschreven binnen 
de grenzen van haar zelfstandige bedingen, en heeft niet tot voorwerp 
de uitvoering van verbintenissen van partijen bij de valutaverhou
ding. Van deze zelfstandigheid kunnen de partijen vrijwillig afwijken 
en het voorwerp van de derde verbintenis modelleren op de voor
waarden van de verbintenis uit de valuta-verhouding. 

(30) Maar zoals bij wisselbrief kunnen de excepties uit de derde verhouding wei worden 
tegengeworpen, bv. het bedrog tussen nemer en acceptant van de wisselbrief. Zie bv. voor de 
nietigheid van de garantieverhouding wegens inbreuk op een voorschrift van openbare orde 
met name schending van de verplichting een borgtocht ter zekerheid van aannemingsverplich
tingen te bedingen: Rouen, 2 februari 1984, D., 1985, 243, noot VASSEUR; vgl. Cass., fr. 
comm., l3 december 1983, D., 1984, 420, noot VASSEUR, voor een geval waarbij niet de 
garantieverbintenis, maar eventueel de economisch gewaarborgde verbintenis door nietigheid 
was aangetast; BGH, 12 maart 1984, N.J. W., 1984, 2037. 
(31) DrRrX, E., Obligatoire verhoudingen tussen contractanten en derden, Antwerpen, Maar
ten Kluwer, 1984, nr. 210, p. 156 e.v. 
(32) Zie CANAruS, o.c., nr. 988. 

489 



De draagwijdte van de zelfstandigheid van de verbintenis van de 
bank tegenover de begunstigde wordt in de Franse doctrine be
twist(33). Zo zij aanvaardt dat de garantieverhouding losgemaakt is 
van de excepties die kunnen voorkomen in de dekkings- of in de 
valutaverhouding, - regel zonder dewelke de bankgarantie niet kan 
bestaan - deinst zij terug om deze zelfstandigheid door te trekken 
tot die gevallen waarin de begunstigde de garantie afroept, ofschoon 
zijn rechtsbetrekking tot de opdrachtgever fundamenteel is aange
tast, dit is: onbestaande is, reeds algeheel werd uitgevoerd, niet is tot 
stand gekomen, door nietigheid is aangetast, enz. Het lijkt immers 
moeilijk te verantwoorden dat de bank haar garantie nog moet 
honoreren nu de begunstigde, met kennelijk misbruik, haar zonder 
enig recht afroept. De verklaring voor deze beperking op de zelfstan
digheid van de garantieverbintenis moet. luidens deze doctrine ge
zocht worden in de oorzaak-vereiste. 
Volgens deze doctrine ligt de oorzaak van de garantieverbintenis 
vervat enerzijds in de dekkingsverhouding, anderzijds in de valuta
verhouding: de bank verbindt zich in uitvoering van haar opdracht, 
en ter gar an tie van een . verbintenis van de opdrachtgever. Indien 
laatstgenoemde verhouding ernstige gebreken - als boger vermeld 
- vertoont, is niet meer voldaan aan de oorzaak-vereiste: zoniet zou 
de bank immers betalen terwijl helemaal niets verschuldigd is. Een 
dergelijke betaalplicht kan in ons rechtsbestel niet aanvaard worden: 
bet Franse en Belgische recht verwerpen immers de niet-gecauseerde, 
,abstrakte" verbintenis(34). 
De algemene theorie van de oorzaak is een web van betwistingen 
waarin men zich niet Iicht waagt. Nochtans wordt door de causalisten 
vrij ruim aangenomen dat in de drie-partijenovereenkomsten de 
oorzaak van de ,derde-verbintenis" besloten ligt in de- juridische 
of feitelijke, - verhouding tussen de schuldenaar(35) en de niet bij 

(33) O.m. bij GAVALDA, C. en STOUFFLET, J., ,La lettre de garantie internationale", 
R.T.Dr.Comm., 1980, 1; STOUFFET, noot bij Cass., Fr.17 oktober 1984, J.C.P., 1985,20136, 
n° 4; CONTAMINE-RAYNAUD, M., ,Les rapports entre la garantie a premiere demande et le 
contrat de base en droit francais", in Aspects actuels du droit commercial franr:ais, Parijs, 
Etudes Roblot, 1984, 413, die als oorzaak van de schuld in de garantieverhouding wei de 
dekkingsverhouding aanvaardt, doch als oorzaak van de vordering de verbintenis uit de 
valutaverhouding aanduidt. RIVES-LANGE, J.L., ,Y a-t-il des engagements abstraits pris par 
le banquier?", Banque, 1985, 902, die de oorzaak ziet in de eigen verbintenis van de bank, 
wat weinig voldoening schenkt, maar veeleer een kringredenering is. Een analoge mening treft 
men aan bij ScHOORDIJK, H.C.G., R.M. Themis, 1985, 388. Men kan zich afvragen of hier 
geen verwarring tussen oorzaak en voorwerp van de verbintenis is ontstaan. Gepoogd werd 
aan te tonen dat de garant zich niet verbindt tot ,iets uit de valutaverhouding" maar tot een 
zelfstandige resultaatsverbintenis. 
(34) Anders in het Duitse recht waar § 780 BOB de ,abstracte" verbintenis toelaat. 
(35) CAP!TANT, H., De la~ause des obligations, 1923, nr. 31 e.v. 
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de verbintenis betrokken derde. In de borgtocht ligt de oorzaak 
besloten in de -overigens onbesproken, juridische of feitelijke -
verhouding tussen borg en hoofdschuldenaar(36). Behoudens een 
zeldzame en ruim bekritiseerde Franse beslissing(37) blijft de verhou
ding borg-hoofdschuldenaar buiten beschouwing in de relatie borg
schuldeiser. Hetzelfde geldt in de delegatie-overeenkomst - het 
basisschema van de driepartijenovereenkomst - waar de gebreken, 
inclusief de afwezigheid van de rechtsverhouding in de dekkingsver
houding niet-tegenwerpelijk is aan de delegataris, ongeacht de zelf
standigheid van de delegatie ten opzichte van de valuta-verhou
ding(38). Tevens wordt in Belgie aangenomen dat de delegatie zelf
standig staat tegenover de valutaverhouding(39). 
Het bezwaar dat de garant zou moeten presteren, zelfs zo de op
drachtgever tot niets gehouden zou zijn, overtuigt niet steeds. De 
garantie strekt er dikwijls enkel toe de processuele positie van de 
partijen te wijzigen bij betwistingen die eventueel kunnen resulteren 
in de vaststelling van de nietigheid van de valutaverhouding. De 
garantietechniek heeft in deze gevallen tot doel de beoordeling van 
de garantieverhouding buiten het debat te houden: indien dit niet zou 
worden mogelijk gemaakt, zou elke garantie stranden op betwistin
gen uit de valutaverhouding waardoor de garantie als juridisch 
instrument waardeloos zou zijn. Men ziet overigens niet in waarom 
deze doctrine - en terecht - betwistingen betreffende de valutaver
houding zou toelaten in het geval de begunstigde , , volstrekt geen 
enkel recht heeft", zijn afroep ,op niets steunt", terwijl geen 
bezwaar wordt gemaakt wanneer ook de opdrachtgever ernstige 
klachten kan formuleren, of de overeenkomst vatbaar is voor nietig
verklaring op grond van de inbreuk die niet ,in het oog springt". 
Deze gradatie tussen afwezigheid van recht bij de afroep, en ,kenne
lijk misbruik" bij de afroep, die nochtans ruime ingang heeft gevon-

(36) Cass. fr., 24 november 1982, D., 1984, 269, noot VASSEUR; Vgl. Toulouse, 22 juni 1982, 
vermeld door VASSEUR, noot onder Cass. fr., 13 december 1983, D., 1984, nr. 7, p. 420. 
(37) Trib. Comm. Seine, 19 juni 1962, D., 1962,769, noot SAVATIER, R. Zie voor de klassieke 
opvatting der niet-tegenwerpelijkheid, Kh. Brussel, 16 juni 1975, B.R.H., 1976; Cass. fr., 24 
juni 1969, J.C.P., 1980, 16221, noot PRIEUR. Vgl. Cass. fr., 24 october 1979, J.C.P., 1980, 
19344, noot PARLEANI (borgtocht blijft na overdracht van aandelen in hoofdschuldenaar); 
zie TENDLER, R., ,Le cautionnement, reine ephemere des sfiretes?", D., 1981, 129. 
(38) Cass. fr., 14 maart 1986, J.C.P., 1984, 159 (doc. krediet); Kh. Parijs, 8 juli 1983, D., 
1984, 92, noot VASSEUR. 
(39) RoNSE, J., o.c., nr. 132; DIRIX, E., o.c., nr. 209, p. 155. Excepties blijven niet-tegen
werpelijk, zelfs indien de bank de vordering van de opdrachtgever uit de valutaverhouding 
zou hebben overgenomen: BGH, BGHZ, 28, 129, N.J. W., 1959, 191; vgl. Cass., 28 mei 1964, 
Pas., 1965, I, 1015, waarover RoNSE, J., Wisse/brief en orderbriefje, in A.P.R., nr. 1442, 
p. 447. 
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den zowel in de rechtspraak als in de doctrine, vindt in deze benade
ring geen goede plaats. 
Men kan derhalve besluiten dat de garantie van de bank los staat van 
eventuele betwistingen in verband met zowel de dekkings- als de 
valuta-verhouding, en dat zelfs de nietigheid van de laatste geen 
hinderpaal betekent voor de afroep. 

b) Als garantie-overeenkomst 

De zelfstandigheid van de verbintenis van de bank kan evenzeer 
worden afgeleid uit haar hoedanigheid van garantieverbintenis: het 
doel van de garantie bestaat erin het intreden van een specifiek 
resultaat te verzekeren, bv. dat een ander een bepaalde prestatie zal 
leveren, waarbij de garant belooft zelf de prestatie te leveren, indien 
zij niet door de ander wordt geleverd(40). De garantie kan ook 
verwijzen naar een bepaalde toestand, waarvan het intreden door de 
garant wordt gewaarborgd: aldus de moedervennootschap die waar
borgt dat haar dochter een positief netto-actief in stand zal houden. 
Wanneer de garantie verwijst naar de verpintenis van een ander 
vertoont zij veel gelijkenis met de borgtocht, waarmede zij trouwens 
geregeld wordt verward. Zij verschilt er evenwel van doordat het 
voorwerp bij de borgtocht de uitvoering van de verbintenis is van een 
ander, terwijl de garantie als voorwerp heeft de prestatie te leveren 
die bijvoorbeeld door een ander beloofd werd(41). De verbintenis 
van de garant is derhalve in wisselende mate vreemd aan de verbinte
nis van de ander. 
In de garantie op eerste verzoek is deze zelfstandigheid het gevolg 
van het voorwerp zelf van de verbintenis m.n. wil zij verzekeren dat 
het resultaat - het verrichten van een bepaalde prestatie - zal 
intreden, en dit los van de rechtsbetrekking tussen begunstigde en 

(40) Bruikbare definities van de garantie treft men bij LARENZ, K., Schuldrecht, D. 2, 338 
(10° ed.); DIRIX, E., o.c., nr. 207 e.v., p. 53. Deze kwalificatie treft men geregeld aan in de 
Belgische rechtspraak. Sommige auteurs (ScHOORDIJK, H.C.F., R.M. Themis, 1985, 388; 
STOUFFLET, noot bij Cass., 17 oktober 1984, J.C.P., 1985, 20436, nr. 5) benaderen de 
verbintenis van de bank als hebbende betrekking op een vooraf vastgestelde casus van 
wanprestatie .,de wanprestatie geldt tussen partijen als rechtswerkelijkheid". De hier voorge
stelde verklaring lijkt eenvoudiger en kan ook gebruikt worden voor gevallen waarin de 
garantie betrekking heeft precies op de noodzaak de afwezigheid van verbintenis af te dekken. 
(41) De kwalificatie volgt uit de analyse van de bedingen en uit de gehele samenhang Kh. 
Brussel, 11 maart 1981, T.B.H., 1981, 336; Kh. Brussel, 28 april 1983, T.B.H., 1984, 57; 
Voorz. Kh. Brussel, 5 november 1984, T.B.H., 1985, 569, en het in noot 2 vermelde Kh. 
Antwerpen, 5 juli 1984. 
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opdrachtgever(42). Wordt de oorzaak van de garantieverbintenis in 
de valutaverhouding gesitueerd, zo tast men de garantie-gedachte 
aan: de garant is immers niet tot de prestatie gehouden omdat ook 
de opdrachtgever gehouden is, maar op grond van zijn eigen verkla
ring, krachtens dewelke hij de prestatie zal leveren, zonder dat 
hieraan enige afbreuk kan worden gedaan gesteund op andere motie
ven dan diegene die voortvloeien uit de garantieverhouding zelf. 
Veelal hebben garanties trouwens tot doel te verzekeren dat de 
begunstigde de prestatie zal ontvangen, zelfs indien - en vooral voor 
het geval dat - de prestatie waartoe een ander zich zou hebben 
verbonden niet verschuldigd is, ongeldig blijkt, of nooit werd bedon
gen. In die zin waarborgen de leden van een garantiesyndicaat bij 
openbare uitgifte van effekten dat deze laatste zullen zijn geplaatst, 
en de vennootschap haar geld zal ontvangen, juist voor het geval dat 
de inschrijvers niet komen opdagen. lnzake oprichtersaansprake
lijkheid waarborgen de oprichters dat het minimumkapitaal zal zijn 
gevormd en dat de aandelen geldig zijn geplaatst: zij zijn garant voor 
aile niet geldig geplaatste aandelen, en voor het minimumkapitaal 
zelfs ongeacht de plaatsing(43). 
De garantieovereenkomst is een geldige onbenoemde overeenkomst. 
In vele gevallen verwijst zij naar de verbintenis van een ander: de 
garantie wil dan niet de uitvoering van de verbintenis waarborgen, 
doch als resultaat bewerkstelligen dat de begunstigde de prestatie 
ontvangt telkens die andere de verbintenis niet uitvoert. In welke 
mate de garantie-verbintenis losstaat van de verbintenis van die 
andere, hangt af van de bedingen van de overeenkomst(44). De 
garantie kan in die zin van de overeenkomst van borgtocht onder
scheiden worden doordat bij laatstgenoemde de borg aile excepties 
van de hoofdschuldenaar kan inroepen, terwijl bij de garantie de 
garant, naargelang de overeenkomst, geen, of slechts enkele van deze 
excepties kan opwerpen. De omstandigheid of de garantie al dan niet 

(42) Het principe is inzake bankgaranties niet betwist: Cass. fr., 17 oktober 1984, en Cass. 
fr. 12 december 1984, D., 1985, 269, noot VASSEUR en J.C.P., 1985, 20436, noot STOUFFLET 
(betaalplicht ongeacht wanprestatie van begunstigde) en leidt ertoe dat de garant zich kan 
verbinden voor een andere tijdsduur dan de opdrachtgever: Cass. fr., 13 december 1983, D., 
1984,420, noot VASSEUR; DIRIX, E., o.c., nr. 208, p. 155; vgl. PABBRUWE, ,Ben bijzondere 
bankgarantie", W.P.N.R., 1979, 5471, die de vergelijking met de sterkmaking van de hand 
wijst. 
(43) Artikel 35, 2° en 3° Venn. W.; vgl. artikel 123 Venn. W. voor de B.V. 
(44) Ben duidelijk voorbeeld treft men aan bij VASSEUR, noot onder Parijs, 27 september 
1984, D. 1985, 201, waar een ,bond" eisbaar werd gesteld bij ,notificatie van gebreken" in 
de valutaverhouding. Ten onrechte kwalificeerde het Hof deze verbintenis als een borgtocht, 
terwijl zij bedongen was als eisbaar van zodra de beweringen werden genotificeerd, waarmede 
zij nog niet bewezen waren, noch voor bewezen moeten worden gehouden. 
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,op eerste verzoek" afroepbaar is, wijzigt niets aan de aard van de 
rechtsverhouding: bij eerste-verzoeksgaranties weegt de bewijslast 
dat de garantie niet eisbaar is, op de bank; zonder deze clausule zou 
de begunstigde de eisbaarheid hebben moeten bewijzen. 
Gezien in de garantie-verhouding een resultaatverbintenis in het 
Ieven wordt geroepen, sluit dit eventuele vragen uit betreffende de 
excepties uit de valutaverhouding. De bank belooft als eigen verbin
tenis dat een bepaald resultaat zal intreden, ongeacht of- en in vele 
gevallen precies omdat - de andere verhouding - hier valuta-ver
houding - gebreken vertoont, niet rechtsgeldig ontstaan is (bv. bij 
een bid bond), of tot al dan niet wederzijdse schade-eisen leidt. 

§ 3. Misbruik van de afroep 

De volstrekte betaalplicht van de gar ant bij de eersteverzoekgaranties 
bevat wezenlijke gevaren van misbruik. De rechtspraak kent talloze 
gevallen, waarin de afroep geschiedde om kwaadwillige redenen, om 
politieke motieven of om druk uit te oefenen op de opdrachtgever, 
bv. bij de onderhandeling of_ herond_erhandeling van de_ overeen
komst met de begunstigde. De rechtspraak blijkt zich in het algemeen 
erg terughoudend opgesteld te hebben om in deze gevallen van 
beweerd misbruik tussen te komen: de zelfstandigheid van de betaal
plicht wordt hier in een scherp daglicht geplaatst. 
Bij de strijd tegen werkelijk of beweerd misbruik werden in de 
rechtspraak van de ons omringende Ianden hoofdzakelijk twee wegen 
gebruikt. 
In een eerste benadering wendt de opdrachtgever zich tot de recht
bank om de bank een betaalverbod te horen opleggen, gelet op het 
misbruik bij de afroep. In sommige gevallen was het de bank zelf die 
de rechtbank verzocht zich over de geoorloofdheid van de betaling 
uit te spreken. 
In Belgie niet gebruikt, doch in Frankrijk meerdere malen - zij het 
met wisselend succes - aangewend is het derdenbeslag. Hier poogt 
de opdrachtgever, die zich als schuldeiser van de begunstigde, bv. 
wegens diens wanprestatie aandient, beslag te leggen op de vordering 
van de begunstigde tegen de garant. Dit procesmiddel biedt het 
voordeel dat het buiten elk bewijs van misbruik kan worden aange
wend. Het wordt in rechtspraak en rechtsleer meestal als onaan
vaardbaar aangeduid. 
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1. HET BETAALVERBOD 

Lui dens artikel 584 Ger. W. kan de voorzitter van de rechtbank van 
koophandel bij voorraad uitspraak doen in aile gevallen die hij 
spoedeisend acht. Tot deze bevoegdheid behoort het opleggen aan 
de bank van een verbod te betalen, gelet op de omstandigheden 
waarin de begunstigde de garantie afroept. Bij het uitvaardigen van 
dit betaalverbod dient ook de begunstigde bij de prodecure betrok
ken te worden, vermits het verbod betrekking heeft op de zelfstandi
ge verhouding bank-begunstigde(45). 
In de recente Belgische rechtspraak komen meerdere gevallen voor 
waarin een betaalverbod wegens misbruik bij de afroep werd opge
legd(46). 
Een van de meest kenschetsende illustraties wordt aangetroffen in het 
bevelschrift van de voorzitter van de rechtbank van koophandel te 
Brussel van 6 april 1982(47), in een geval waar de garantie was 
bedongen, op verzoek van de Zweedse producent van landbouwma
chines Alfa Laval ten voordele van een Iraanse invoerder van bedoel
de machines. De garant was de Brusselse vestiging van de Ameri
kaanse Bank of America. Naar aanleiding van de gebeurtenissen van 
Teheran had de begunstigde de garantie afgeroepen, ofschoon geen 
afroep was geschied ten laste van andere, o.m. Zweedse garanten die 
bij hetzelfde projekt betrokken waren. De opdrachtgever dagvaard
de zowel de Amerikaanse bank, als de Iraanse begunstigde en de 
Iraanse tweede bank. 
De voorzitter oordeelde dat de gar an tie op eerste verzoek niet tot doel 
heeft de betaling van de schuld van een ander te verzekeren, maar 
wei 
,a assurer au benejiciaire, meme non creancier, Ia bonne fin de 
!'operation commerciale ou industrielle; attendu que si le devoir de 
paiement ,a premiere demande" du garant est en principe absolu, 
le principe etant de payer d'abord et de reclamer ensuite, if soujjre 
cependant des exceptions telles lorsque: 
1. Ia demande est manifestement abusive, le benejiciaire etant mani
festement de mauvaise joi. 
2. le contrat de base serait illicite". 

(45) PABBRUWE, H.J., Oratie, 16 merkt terecht op dat een vordering tegen de begunstigde 
eigenlijk zou volstaan. 
(46) Vgl. met de buitenlandse beslissingen die in dezelfde richting neigen: Cour Geneve, 29 
september 1983, D., 1984, 93. 
(47) Bank Fin., 1982, 683. 
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In bedoelde procedure werd vastgesteld dat de afroep een kennelijk 
misbruik uitmaakte, daar hij was ingegeven door politieke motieven, 
wat o.m. kon worden afgeleid uit de selectieve wijze waarop de 
afroep bij Amerikaanse banken wel, bij Zweedse banken niet was 
geschied. Derhalve werd het betaalverbod opgelegd. 
In een ander geval(48) bestond het kennelijk misbruik uit de schen
ding van contractuele aanspraken. Hier had de eiseres, die een 
opdracht had gekregen voor de bouw van de luchthaven van Jeddah, 
de vervaardiging van de stalen ophangkabels toevertrouwd aan een 
Belgische onderneming, aan wie zij een voorschot had betaald. Ter 
garantie van dat voorschot had de Belgische onderneming aan een 
Belgische bank opdracht gegeven tot het bedingen van een garantie 
op eerste verzoek. De kabels werden, in onderaanneming vervaar
digd door een Franse onderneming. De hoofdopdrachtgeefster 
blijkt, achter de rug van haar Belgische medecontractant, de Franse 
onderneming rechtstreeks met de vervaardiging van de kabels te 
hebben willen belasten, en zegde daartoe de overeenkomst met de 
Belgische onderneming op. Terzelfdertijd werd de garantie afgeroe
pen, waarop de Belgische onderneming, als opdrachtgeefster om een 
betaalverbod verzocht. 
De voorzitter is op dit verzoek ingegaan op grond van het manifest 
misbruik bij de afroep en de miskenning van het beginsel van de 
goede trouw, gelet op de schijnbare samenspanning tussen de hoofd
opdrachtgever en de Franse onderneming. 
Dikwijls poogt de opdrachtgever te bewijzen dat er bedrieglijke 
samenspanning was tussen de begunstigde en de bank, meestal een 
tweede bank in de indirecte garantie. Zo dit tot een betaalverbod zou 
kunnen leiden, slaagt de opdrachtgever zelden in zijn bewijslast(49). 
Geen misbruik is de afroep van een offertegarantie, nu aan de 
opdrachtgever zelf het contract werd toegewezen, in een geval waarin 
de aanbestedingsvoorwaarden vereisten dat voor het verstrijken van 
de offertegarantie, een uitvoeringsgarantie moest worden ge
steld(50). 
Vast staat dat wanprestatie van de begunstigde op zichzelf niet 

(48) Voorz. Kh. Brussel, 15 januari 1980, B.R.H., 1980, 147. 
(49) B.v. Cour Geneve, 29 september 1983, D., 1984, 94, noot VASSEUR. 
(50) Parijs, 13 december 1984, D., 1985, 239, noot VASSEUR; zie evenwel de terecht door 
VASSEUR bekritiseerde vonnis en van de Rechtbanken ·van Koophandel van Montereau (23 
oktober 1984) en Parijs (15 november 1984), D., 1985, 242; vgl. voor het betaalverbod bij 
voorlegging van een vonnis waaruit zou blijken dat de opdrachtgever zich geheel van zijn 
verbintenissen heeft gekweten, Cour Geneve, 29 september 1983, D., 1984, 94 en instemm. 
comm. van VASSEUR. 
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voldoende is om de opschorting van de betaalopdracht te beko
men(51). Doch ook inzake wanprestatie kent men gradaties. De 
niet-naleving van bijkomstige verbintenissen, of wederzijdse klach
ten over wanprestatie volstaan geenszins. In sommige gevallen is de 
wanprestatie zeer vergaand. Aldus kan men aannemen- terwijl het 
duidelijk gaat om een limietgeval - dat een betaalverbod kon 
worden opgelegd nu de begunstigde de garantie afriep en hij zelf 
weigerde wat dan ook van zijn verbintenissen te voldoen, niettegen
staande hij de opdrachtgever de vereiste certificaten van volledige 
afwerking van de opdracht had afgegeven, onbetwiste facturen onbe
taald had nagelaten, enz. wat in het geheel er op wees dat hij zijn 
verbintenissen in geen geval wou uitvoeren(52). 
In enkele gevallen onderneemt de opdrachtgever een poging om de 
betaling van de garantie te verhinderen op grond van het argument 
dat er tussen opdrachtgever en begunstigde procedures hangende zijn 
ter definitieve bepaling van hun wederzijdse aanspraken. Deze ver
zoeken werden afgewezen omdat de afroep geen misbruik noch 
bedrog inhield(53). Vandaar dat een Luikse beslissing nogal ver gaat 
door een ,kennelijk misbruik" bij de afroep vast te stellen, nu er 
een betwisting lijkt te hebben bestaan over het al dan niet verschul
digd zijn van een som op grond van de valutaverhouding(54). 
Vandaar dat de omstandigheid dat een scheidsrechtelijk beding 
voorkomt in de valuta-overeenkomst geen hinderpaal inhoudt, noch 
voor de eisbaarheid van de garantie(55) noch voor de bevoegdheid 
van de voorzitter van de rechtbank een betaalverbod op·te leggen(56). 
Is de garantie eisbaar gesteld mits voorlegging van bepaalde docu
menten, zo zal de opdrachtgever een betaalverbod kunnen worden 
opgelegd aan de begunstigde die de garantie afroept zonder de 
gestelde documenten voor te leggen(57). 
In de Belgische rechtspraak en doctrine wordt meerdere malen de 
regel geformuleerd, luidens dewelke het betaalverbod kan worden 

(51) Cass. fr., 17 oktober 1984, D., 1985, 269, noot VASSEUR. 
(52) Parijs, 20 juni 1984, D., 1985, 241, noot VASSEUR; adde: Cass. comm. fr., 21 mei 1985, 
Gaz. pal., 13-14 en Banque, 1986, 87, waar de zelfstandigheid van de verbintenis als zeer 
vergaand - wellicht wat tevergaand - wordt gelezen. 
(53) Kh. Brussel, 8 oktober 1985, Fabricom v. BBL, niet gepubliceerd; in dezelfde zin: 
Antwerpen, 13 oktober 1982, B.R.H., 1982, 642. Vgl. Cass. fr., 17 oktober 1984, D., 1984, 
D., 1985,269, noot VASSEUR. 
(54) Voorz. Kh. Luik, 20 juni 1983, Jur. Liege, 1984, 512, noot DE LEVAL, G., zo evenwel 
manifest was dat de begunstigde geen recht had, dan kan de beslissing overtuigen. 
(55) Antwerpen, 13 oktober 1982, B.R.H., 1982, 642. 
(56) Voorz. Kh. Luik, 20 juni 1983, Jur. Liege, 1984, noot DE LEVAL, G. 
(57) Voorz. Kh. Brussel, 27 juli 1984, T.B.H., 1985, 567 en D., 1985, 239, noot VASSEUR. 
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opgelegd, niet enkel in gevallen waarin de afroep, gelet op de 
omstandigheden, een kennelijk misbruik van recht inhoudt, maar 
ook in die gevallen waarin de overeenkomst, - bedoeld wordt de 
valutaverhouding - ongeoorloofd is, en derhalve nietig. Het gaat 
immers niet op de garant te doen betalen zo de begunstigde hoege
naamd geen recht heeft, gelet op de nietigheid van de overeenkomst. 
De draagwijdte van deze tweede uitzondering doet heel wat vragen 
rijzen. Is dit een verwijzing naar de beweerde, in de valuta-verhou
ding te vinden ,causa", waarmede de ,abstrakte" aard van de 
betaalplicht gecorrigeerd wordt? Hoe ver reikt de regel: kan het 
betaalverbod worden opgelegd telkens de overeenkomst nietig is? Of 
geldt dit enkel bij ernstige inbreuken op de openbare orde? Dit laatste 
wordt bepleit o.m. gelet op de vrees dat elke garantie in gevaar zou 
kunnen worden gebracht door om het even welke betwisting betref
fende beweerde ongeoorloofdheid op te werpen. 
In een arrest ·van 20 december 1982(58) heeft het Franse Hof van 
Cassatie geweigerd rekening te houden met de beweerde nietigheid 
van de valutaverhouding wegens inbreuk op de Franse wetgeving. De 
waarschijnlijkheid van deze inbreuk - waarvan de beoordeling aan 
een arbitraal college was opgedragen - bleek eerder gering. Het 
Hof, met enige omzichtigheid in de formulering, heeft geoordeeld 
dat de bank zich niet aan haar verbintenis kan onttrekken op grond 
van de beweerde nietigheid van de (valuta-)overeenkomst. Men kan 
hieruit afleiden dat het louter inroepen van de ongeoorloofdheid in 
de valuta-verhouding, of van de nietigheid ervan niet kan volstaan 
om de garantie-verplichting te verlammen. 
Daarentegen indien de ongeoorloofdheid manifest zou blijken, wat 
o.m. het geval is bij ernstige inbreuken op openbare orde of goede 
zeden, kan men de eiser in de garantieverhouding niet toelaten tot 
de uitoefening van een recht waarop hij zich manifest niet kan 
beroepen. Men zou dezelfde redering kunnen toepassen wanneer de 
rechtsverhouding tussen opdrachtgever en begunstigde werd vernie
tigd, zodat deze laatste duidelijk geen recht meer kan Iaten gelden 
om de garantie af te roepen, bij voorbeeld wanneer een vonnis in 
laatste aanleg werd gewezen om aldus te beslissen tot afwijzing van 
de vordering in schadevergoeding van de begunstigde. Bij nader 
toezien lijkt deze motivering niet verschillend van de gevallen waarbij 
de afroep geschiedt zonder dat de garantie geldt, bv. voor de datum 
van eisbaarheid, na verval van de garantietermijn, door een andere 
dan de begunstigde, of betreffende een ander garantieresultaat. 

(58) Cass. comm. fr. (2 arresten) 20 december 1982, D., 1983, 365, noot VASSEUR. 
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Daarentegen lijkt men de afroep van de garantie te moeten toelaten 
wanneer de afwezigheid van valutaverhouding niet manifest blijkt, 
maar eerst het resultaat kan zijn van een lange procedure: hier kan 
de garantie haar functie vervullen van beveiliging van de procesposi
tie van de begunstigde. 
Ben analoge redering kan gevoerd worden in verband met de onge
oorloofdheid: zo deze niet onmiddellijk blijkt kan een eventuele 
betwisting in verband met de geoorloofdheid van de valutaverhou
ding, en de weerslag ervan op de rechtspositie van de partijen bij deze 
verhouding, niet leiden tot het verlammen van de garantie en van 
haar omkerende werking in de procespositie van de partijen. 
De vraag rijst derhalve of men beide categorieen van omstandighe
den, waarbij de betaalplicht van de garant kan worden opgeschort, 
niet onder een noemer kan plaatsen, met name het misbruik van 
recht, in casu in de contractuele verhouding(59). Dit misbruik kan 
erin bestaan of dat de eiser met bedrog heeft gehandeld, of dat hij 
als eiser in de valutaverhouding hoegenaamd geen recht kan Iaten 
gelden, of dat zijn handelen, gelet op de omstandigheden een afwen
ding van afroepbevoegdheid inhield. In al deze omstandigheden is 
het afroepen van de garantie door iemand die er kennelijk niet toe 
gerechtigd is, een misbruik, dat derhalve door de rechtsmachten niet 
kan worden bekrachtigd. Vandaar ook de striktheid van de bewijs
voering: enkel bij grof, kennelijk misbruik mag hij zijn afroepbe
voegdheid niet aanwenden. Indien dit niet het geval was, en er 
betwisting kan ontstaan over de vraag of de omstandigheden vol
doende ernstig zijn om de afroep al dan niet te verantwoorden, zal 
deze betwisting gevoegd moeten worden bij de grond van het geschil 
tussen begunstigde en opdrachtgever. In deze gevallen herinnert de 
garantietechniek aan haar economische oorsprong, m.n. het deposi
to ter garantie. Meer in het algemeen in de gevallen waarin discussie 
rond de geoorloofdheid van de garantieafroep open staat, en er geen 
zekerheid bestaat over de vraag of de begunstigde tot de afroep 
gerechtigd is, mag de rechter niet tussenkomen om de afroep van de 
garantie te schorsen: hier moet de garantie haar voile processuele 
functie kunnen vervullen. 
De in Belgie gewezen rechtspraak, die niet wezenlijk verschilt van 
deze van de naburige Ianden, kan derhalve tot het besluit leiden dat 

(59) Aldus BGH, 12 maart 1984, N.J. W., 1984, 2030 en R.I. W., 1984, 918. Zie a.m. de 
verklaringen van STOUFFLET, noot onder Cass. comm. fr., 17 oktober 1984, J.C.P., 1985, 
20436, n° 8; RIVES-LANGE, J.L., o.c., Banque, 1985, 914 ziet geen onderscheid. Adde: 
Banque 1986, 88. 
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de betaalplicht van de bank voor opgeschort moet worden gehouden 
zo blijkt dat de afroep door de begunstigde bedrieglijk is, hetzij een 
kennelijk misbruik uitmaakt, wat zich onder meer voordoet in geval
len waarin de begunstigde zich de garantie manifest niet rechtmatig 
kan toeeigenen, onder meer wanneer de valutaverhouding niet be
staat, reeds geheel is uitgevoerd, door nietigheid is aangetast, of nog, 
wanneer de afroep kwaadwillig geschiedt, door politieke motieven 
is ingegeven, e.d.m. 
Deze uitzonderingen op de volstrekte zelfstandige betaalplicht van 
de bank worden blijkens de gepubliceerde rechtspraak dikwijls vast
gesteld en bevestigd in een bevelschrift van de voorzitter. De vraag 
is nochtans herhaaldelijk gesteld of de bank, ook buiten deze rechter
lijke tussenkomst de betaling zou moeten weigeren, waarbij de 
bezwarende omstandigheid erin kan bestaan dat de weigering kan 
zijn gesteund op feiten die de bank behoorde te weten, zelfs zo zij 
deze niet kende. 
In de rechtspraak en in de doctrine komen meerdere aanwijzingen 
voor dat de bank de betaling zelfstandig moet weigeren, wanneer 
haar omstandigheden bekend zijn - of zij van deze niet onkundig 
kon zijn- waaruit onrechtmatig schuldeisersgedrag blijkt(60). Dik
wijls spreekt men hier van een afweging van de belangen van de bank, 
wier kredietwaardigheid niet in het gedrang zou mogen komen door 
een weigering de garanten te honoreren, tegenover de belangen van 
de opdrachtgevers, die de garantiesom meestal definitief verloren 
zien gaan. 
Men kan zich nochtans afvragen of men hier staat voor belangenaf
weging: indien de voorliggende omstandigheden van bedrog of ken
nelijk misbruik voldoende klaar zijn, mag de bank haar belang niet 
Iaten voorgaan op dat van de opdrachtgever. De omvang van de op 
het spel staande sommen - bv. grote bij de bank, gering bij de 
opdrachtgever - is geen overtuigend criterium om de beslissing te 
steunen tot afwijzing van de afroep. Enkel de vraag of de afroep 
kennelijk abusief is of frauduleus, zoals hiervoor verduidelijkt, kan 
hierbij in aanmerking worden genomen. Een afweging van belangen 
is daarentegen aangewezen wat de vraag van de hoogdringendheid 
betreft: men neemt hier aan dat het de voorzitter van de rechtbank 
toekomt zich uit te spreken over deze vraag ook in termen van 
,beleid van de rechter". 

(60) GAVALDA en STOUFFLET, J.C.P., 1982, 19815 steJlen de vraag; bevestigend BONTOUX, 
Ch., o.c., Banque, 1985, 75; vgl. Voorz. Brussel, 30 oktober 1984, T.B.H., 1985, 572. Vgl. 
OLG Dusseldorf, W.M., 1985, 192, en de bekritiseerde beslissing LG. ll december 1979, 
N.J. W., 1981, 56; anders PABBRUWE, Oratie, 12. 
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Bij de beoordeling van de omstandigheden die de weigering van de 
betaling op afroep kunnen motiveren, zal de bank dezelfde criteria 
moeten hanteren als door de rechtbank achteraf zou worden ge
bruikt, met name zal het misbruik of het bedrog duidelijk moeten 
blijken, zonder grondig onderzoek, noch evenmin na ontleding van 
de betwistingen die tussen opdrachtgever en begunstigde kunnen 
worden opgeworpen. Het misbruik moet, om het met Pabbruwe te 
zeggen ,zonneklaar" zijn, de afwezigheid van rechtmatige aan
spraak van de begunstigde moet ,in het oog springen"(61). Zoals 
ook bleek uit de ontleding van de garantieverbintenis, zal er geen 
reden zijn de afroep van de hand te wijzen, indien het bewijs van de 
onrechtmatigheid eerst na een ingewikkelde procedure kan worden 
geleverd. Aldus oordeelde het Franse Hof van Cassatie dat de 
oplichting, waarvan de opdrachtgever beweerde het slachtoffer te 
zijn geweest, niet voldoende was om betaalverbod op te leggen(62). 
In sommige beslissingen werd erkend dat zo de opdrachtgever, 
eventueel samen met de bank de betaling van de garantie op niet-ver
antwoorde wijze hebben pogen tegen te gaan, zij eventueel hoofde
lijk aansprakelijk kunnen zijn tegenover de begunstigde voor de 
vergoeding van de aangerichte schade(63). 
Ook werd de vraag gesteld of de bank, die in betaling wordt aange
sproken door de begunstigde, of diegene die de vordering van de 
begunstigde heeft overgenomen, het recht heeft deze vordering te 
compenseren met een vordering tegen de begunstigde of diens over
nemer(64). 
Het Duitse BGH heeft deze vraag niet principieel negatief beant
woord maar haar oplossing afhankelijk gemaakt van de aard en 
bedoeling van de garantie. Bij een garantie die het inhouden van 
waarborgsommen vervangt zal de bank niet mogen compenseren met 
tegenvorderingen. Bij een betaalgarantie wijst niets er daarentegen 
op dat deze vordering niet op dezelfde wijze behandeld moet worden 
als om het even welke andere vordering, omdat de geldmiddelen 
effektief ter vrije beschikking van de begunstigde moeten worden 

(61) In Oratie, o.c., 12, die hier evenwel niet meer van kennelijk misbruik gewaagt. In het 
Frans formuleerde VASSEUR dit ,il faut qu'elle creve les yeux". 
(62) Cass. fr., 13 december 1983, D., 1984, 420, noot VASSEUR. 

(63) Trib. Com. Parijs, 15 februari 1984, D., 1984, 205, noot VASSEUR die de dilemma's 
ontleedt waarin de bank zich kan bevinden nu zij aansprakelijk wordt gesteld om een in eerste 
aanleg gewezen betaalverbod geeerbiedigd te hebben; adde: Parijs, 26 juli 1985, waarin het 
vonnis werd vernietigd in zo ver dit de bank had veroordeeld. 
(64) BGH, 22 april1985, N.J. W., 1985, 1829, a quo OLG Frankfurt, 26 juni 1984, R.I. W., 
1985, 407; vgl. Kh. Brussel, 18 april 1985, T.B.H., 1985, 729. 
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gesteld, en is de compensatie derhalve mogelijk. Kan ook de koper 
het risico lopen zijn vordering gecompenseerd te zien, zo kan ook 
de garantiebegunstigde dit gevaar lopen in zijn betrekkingen tot de 
bank. 

2. BESLAG ONDER DERDEN 

In de Belgische rechtsliteratuur werden nog geen gevallen gepubli
ceerd waarin de opdrachtgever, om aan de last van de garantie te 
ontsnappen, beslag legt op de verbintenis van de begunstigde tegen 
de garant. Hoofdzakelijk in Frankrijk werd aan dit rechtsmiddel 
aandacht besteed en in enkele gerechtelijke beslissingen werd het 
beslag zelfs toegelaten. In de doctrine is hiertegen evenwel verzet 
gerezen, gelet vooral op de interne tegenstrijdigheid die erin bestaat 
dat de opdrachtgever met de ene hand de garantie doet beloven, 
terwijl hij deze met de andere terugneemt. 
In de Belgische doctrine werd aan deze vraag aandacht besteed, 
hoofdzakelijk door de Brusselse hoogleraar L. Simont. In een helder 
betoog zet hij de hogervermelde tegenstrijdigheid uiteen en komt tot 
het besluit dat de opdrachtgever die aldus beslag legt onder derden 
door de garantieverbintenis van de begunstigde in handen van de 
bank te beslaan, uiteindelijk inbreuk pleegt op het algemeen beginsel 
dat misbruik van recht verbiedt, met name de afwending van het 
derden-beslag van zijn normale functie die erin bestaat de betaling 
van een vordering te verzekeren door op een vordering van zijn 
schuldenaar beslag te leggen. Bij de zelfstandige garanties wenst de 
opdrachtgever geen betaling van de garantie te bekomen, doch enkel 
de toestand te blokkeren. Overigens heeft het Franse Hof van Cassa
tie, in een principiepsarrest van 14 oktober 1981, het derden-beslag 
bij documentair krediet van de hand gewezen, overwegende dat op 
het argument van de feitenrechter dat het beslag slechts een bewaren
de maatregel was, en niet afdoet aan de onherroepelijk aard van het 
krediet, vermits aldus de begunstigde alleen in de onmogelijkheid 
wordt gesteld zijn vordering uit te oefenen, in afwachting van een 
beslissing ten gronde, moet worden geantwoord: ,attendu qu'en se 
determinant ainsi, alors que la banque avait recu les documents 
conformes du vendeur et s'etait engagee directement et irrevocable
menta son egard, la Cour d'appel a viole ... "(65). 

(65) Cass., 14 oktober 1981, Banque, 1982, 524, noot MARTIN, L.M. en J.C.P., 1982, 19815, 
noot GAVALDA en STOUFFLET; inzake garanties zie: Parijs, 25 maart 1982, D., 1982, 497, noot 
VASSEUR; BoNTOUX, Ch., ,Saisie-arret et credit documentaire", Banque, 1985, 73, verklaart 
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Een andere opvatting die o.m. in Nederland bijval heeft gevonden 
wijst derden-beslag door de opdrachtgever van de hand op grond van 
de strekking van het documentair krediet, of van de zelfstandige 
bankgarantie: de opdrachtgever die de begunstigde een recht heeft 
verschaft, kan niet op zijn eigen handelen terugkomen. De juridische 
verklaring verwijst naar het venire contra proprium factum, of de 
rechtsverwerking(66), en resulteert uiteindelijk in de goede trouw, in 
contractuele verhoudingen grondslag voor het misbruik van 
recht(67). 
Beide opvattingen steunen derhalve op misbruik van recht. Doch 
eerstgenoemde zienswijze situeert het misbruik in de afwending van 
een juridische instelling van haar rechtmatig doel, terwijl de tweede 
veeleer gewaagt van misbruik van het subjectieve recht. 

BESLUIT 

De ontleding van deze aspekten van de bankgaranties brengt ener
zijds de rijkdom en de aktualiteit van deze materie aan het Iicht, 
terwijl de grote verwantschap met het documentair krediet velen zal 
zijn opgevallen. 
Ofschoon een aantal betwistingen nog niet definitief klaar zijn 
gesteld (vooral inzake de indirecte en tegengaranties, inzake toepas
sing van de i.p.r.-regelen) blijkt de garantietechniek een voldoende 
graad van maturiteit bereikt te hebben om verdere stroomlijning toe 
te Iaten, bij voorbeeld in het kader van uniforme regelen. 

beslag toelaatbaar, eens de documenten overhandigd zijn, want dan wordt de vordering 
eisbaar. De schuldeisers, andere dan de opdrachtgever kunnen beslag leggen onder eerbiediging 
van de voorwaardewaaronder zij is bedongen: Cass. comm. fr., 25 maart 1982, D., 1982, 497, 
noot VASSEUR. 
(66) Zie VAN 0MMESLAGHE, P., ,Rechtsverwerking", T.P.R., 1980, 73. 
(67) MIJNSSEN, F.H.J., o.c., 62 e.v.; enigszins in die zin RIVES LANGE, J.L., o.c., Banque, 
1985, 914; vgl. PABBRUWE, H.J., Oratie, 14 e.v., die wijst op een beslissing Pres. Rb. 
Amsterdam, waar kennelijk op misbruik van het instituut van derden-beslag werd gesteund: 
het beslag wordt gelegd om de betaling te verhinderen, niet om een uitvoerbare titel te 
bekomen. Pabbruwe neemt dan ook aan dat de opdrachtgever geen misbruik maakt van de 
instelling zo hij beslag legt om een vaststaande vordering van de opdrachtgever geldend te 
maken (p. 14, nt. 21) ScHOORDIJK, H.C.F., RM Themis, 985, 91, laat derden-beslag toe om 
een onrechtmatige afroep te verhinderen; aldus ook VASSEUR en STOUFFLET, luidens een 
vermelding bij SIMONT, L., o.c., Bank Fin., 1983, 611. Dit laatste lijkt moeilijk verenigbaar 
met de stelling die het beslag onder derden verbiedt op grond van intern tegenstrijdig gedrag. 

503 


