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Geen sprake van een boedelvordering van de derde 
wegens ongerechtvaardigde verrijking omdat de 
bankgarantie rechtsgeldig is geïnd

Hoge Raad 
27 november 2020, nr. 19/04692, ECLI:NL:HR:2020:1892(Concl. AG Van Peursem)

(mr. Polak, mr. Tanja-van den Broek, mr. Kroeze, mr. 
Sieburgh, mr. Wattendorff)
(Concl. A-G Van Peursem)
Noot mr. E.S. Ebels

Insolventierecht. Verzet tussentijdse uitdelingslijst. 
Bankgarantie. Ongerechtvaardigde verrijking. 

[Fw art. 184]Noot mr. E.S. Ebels

Essentie: Faillissementsrecht. Verzet tegen tussentijdse uitde-
lingslijst. Door derde ten gunste van crediteur van de schulde-
naar gestelde bankgarantie; heeft de derde een boedelvorde-
ring wegens ongerechtvaardigde verrijking omdat de 
bankgarantie ten onrechte is getrokken en het geïnde bedrag 
is terugbetaald aan de boedel? Uitleg arbitraal vonnis.

Samenvatting: Onderdeel 2 van het middel klaagt dat de 
rechtbank (in r.o. 4.8) een onbegrijpelijke uitleg heeft gegeven 
aan het arbitrale vonnis (zie r.o. 2.1 onder (ix)), door te oorde-
len dat, naar de rechtbank begrijpt, de Raad van Arbitrage 
achteraf bezien van oordeel is dat de bankgarantie ten onrech-
te door Vormbouw is getrokken, nu Vormbouw (ook) het gehe-
le bedrag van de bankgarantie diende over te maken aan de 
boedel.
Onderdeel 3 is gericht tegen het oordeel van de rechtbank (in 
r.o. 4.10-4.11) dat de boedel van [A] door de betaling van het 
bedrag van €  250.000 ongerechtvaardigd is verrijkt omdat 
Vormbouw het bedrag van de bankgarantie had moeten te-
rugbetalen aan [verweerster] en niet aan de boedel van [A]. 
Het onderdeel klaagt onder meer dat de rechtbank hiermee 
heeft miskend dat de situatie dat gebleken is dat de hoofd-
schuldenaar (hier [A]) in de onderliggende verhouding met de 
begunstigde van de bankgarantie (hier Vormbouw) niets aan 
laatstgenoemde verschuldigd was, zich in dit geval niet voor-
doet, althans dat zij een onbegrijpelijk oordeel heeft gegeven.
De stukken van het geding, waaronder het arbitrale vonnis 
(zie r.o. 2.1 onder (ix)), laten geen andere conclusie toe dan 
dat Vormbouw ten tijde van het inroepen van de bankgarantie 
een vordering had op [A] die het bedrag van de bankgarantie 
oversteeg, zodat nadien geen verplichting is ontstaan tot te-
rugbetaling van het onder de bankgarantie geïnde bedrag. 
Dat de arbiters het bedrag van € 250.000, dat Vormbouw had 
geïncasseerd door het inroepen van de bankgarantie, hebben 
opgeteld bij het bedrag dat Vormbouw per saldo aan de boe-
del van [A] diende te betalen, vormt geen aanwijzing in een 
andere richting. Die optelling vloeit immers in het arbitrale 
vonnis onmiskenbaar daaruit voort dat in de arbitrale proce-
dure de vorderingen van [A] en Vormbouw over en weer zijn 
vastgesteld en vervolgens met elkaar zijn verrekend en dat in 
die procedure is geoordeeld dat Vormbouw per saldo (na die 
verrekening) een bedrag van €  118.275,47 aan [A] verschul-
digd was, waarbij nog niet was meegenomen dat Vormbouw 

al een betaling van € 250.000 had ontvangen op haar vorde-
ring op [A] door uitwinning van de bankgarantie. De arbiters 
hebben die betaling, die resulteerde in een vermindering van 
de vordering van Vormbouw op [A], vervolgens alsnog in de 
verrekening betrokken. Daaruit volgt geenszins dat de arbi-
ters hebben geoordeeld dat Vormbouw de bankgarantie ten 
onrechte heeft geïnd en dat zij het daarmee gemoeide bedrag 
uit dien hoofde dient terug te betalen.
Gelet op het in r.o. 3.2 overwogene geeft het oordeel van de 
rechtbank dat het bedrag van de bankgarantie moest worden 
terugbetaald en dat terugbetaling heeft plaatsgevonden aan 
[A] blijk van een onjuiste rechtsopvatting, dan wel is dit oor-
deel in het licht van de gedingstukken onbegrijpelijk. De daar-
op voortbouwende oordelen dat de boedel van [A] ongerecht-
vaardigd is verrijkt ten koste van [verweerster] doordat het 
bedrag van de bankgarantie is terugbetaald aan [A] in plaats 
van aan [verweerster], en dat [verweerster] ter zake een boe-
delvordering heeft jegens de curator, kunnen daarom even-
min in stand blijven.

R.W. Karskens, in zijn hoedanigheid van curator in het faillis-
sement van [A] B.V., kantoorhoudende te Utrecht,
verzoeker tot cassatie,
hierna: de curator,
advocaat: T.T. van Zanten,
tegen
[verweerster] B.V., gevestigd te [vestigingsplaats],
verweerster in cassatie,
hierna: [verweerster],
niet verschenen.

Conclusie AdvocaatGeneraal
(mr. Van Peursem)

Een zustervennootschap van onderaannemer [A] – [verweer-
ster] – doet, tot zekerheid voor nakoming van vorderingen 
van hoofdaannemer Vormbouw B.V. (hierna: Vormbouw) op 
[A], ten gunste van Vormbouw een bankgarantie van € 2,5 ton 
stellen. Daags na faillietverklaring van [A] trekt Vormbouw 
die bankgarantie in overeenstemming met de daarvoor gestel-
de voorwaarden. In een door de curator vervolgens begonnen 
arbitrageprocedure tegen Vormbouw, waarin [verweerster] 
geen partij is, wordt vastgesteld dat [A] vorderingen op Vorm-
bouw die van Vormbouw op [A] overtreffen met ruim € 1,18 
ton en dat kan worden verrekend. Het arbitrale vonnis (in 
kracht van gewijsde) bepaalt dat Vormbouw dat per saldo 
verschil van ruim € 1,18 ton plus het bedrag van de getrokken 
bankgarantie van € 2,5 ton moet voldoen aan de boedel.
[verweerster] meent dat haar vordering ten belope van het 
bedrag van de bankgarantie een boedelvordering is, maar de 
curator ziet die als concurrent.
De rechtbank stelt in deze als snel beoogde procedure hou-
dende verzet tegen een tussentijdse uitdelingslijst (art. 184 
Fw), waarin [verweerster] vordering als voorwaardelijk con-
current is opgenomen, vast dat arbiters kennelijk niet op de 
hoogte waren van het feit dat niet [A], maar [verweerster] 
deze bankgarantie had doen stellen en oordeelt dat op die 
grond het arbitragevonnis niet als titel kan gelden voor de 
betaling van € 2,5 ton aan de boedel (zoals door de curator 
was gesteld). Betaald had moeten worden aan [verweerster]. 
De rechter kent daarbij gewicht toe aan de omstandigheid dat 
in de onderhavige procedure niet door de curator kon worden 
bevestigd of in de arbitrageprocedure is besproken dat niet 
[A], maar [verweerster] opdracht heeft gegeven tot de bank-
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garantie. De primair door [verweerster] aangedragen grond-
slag voor het betoog dat hier sprake is van een boedelschuld: 
ongerechtvaardigde verrijking, wordt door de rechtbank ge-
honoreerd.
In cassatie wordt hier volgens mij tevergeefs tegen opgeko-
men, maar hierbij speelt wel de rechtsvraag hoe ver de ab-
stracte werking van een bankgarantie strekt in deze enigszins 
van de standaardsituatie afwijkende zaak, waarbij de vorde-
ring van Vormbouw op [A] niet door schuldenaar [A] met 
een bankgarantie is gesecureerd, maar door haar zusterven-
nootschap [verweerster] (vier-partijenverhouding). De cura-
tor bepleit in cassatie dat hier evenzogoed als in de standaard-
situatie van een drie-partijenverhouding het geval is, dus het 
geval dat [A] opdracht zou hebben gegeven tot het stellen van 
de bankgarantie, behoort te worden geabstraheerd van de 
onderliggende rechtsverhouding, wat de rechtbank hier vol-
gens de curator niet heeft gedaan.
Mij lijkt dat de rol van de curator hier bij de rechtbank de 
doorslag heeft gegeven: desgevraagd ter zitting kon de cura-
tor, hoewel hij partij was in de arbitrageprocedure tegen 
Vormbouw, niet bevestigen of in die arbitrage ter sprake is 
gebracht dat niet [A], maar [verweerster] opdrachtgeefster 
was van de bankgarantie. Daaruit en uit de omstandigheid dat 
in het arbitrale vonnis zonder nadere uitleg wordt aangeno-
men dat vanwege de uiteindelijk door verrekening teniet ge-
gane vordering van Vormbouw het bedrag van de door deze 
getrokken bankgarantie terug moet naar de boedel, leidt de 
rechter in onze zaak af dat bij arbiters niet in beeld is geweest 
dat sprake was van bedoelde vierpartijenverhouding, zodat de 
grondslag ongerechtvaardigde verrijking opgaat nu het ar-
bitrale vonnis in die omstandigheden geen titel kan opleveren 
voor betaling aan de boedel. Consequentie is dan dat sprake is 
van een boedelschuld in plaats van een concurrente vordering 
van [verweerster]. Deze uitspraak is zodoende sterk gekleurd 
door de bijzondere feiten uit deze zaak.

1. Feiten en procesverloop1

1.1. Op 4 februari 2015 is het faillissement van [A] uitgespro-
ken met benoeming van mr. P.J. Neijt tot rechter-commissaris 
en van mr. R.W. Karskens als curator.
1.2. [verweerster] stelt dat zij een boedelvordering heeft van 
€ 250.000, de curator is echter van mening dat deze vordering 
van [verweerster] een concurrente vordering betreft.
1.3. Op 15 december 2017 heeft een pro forma verificatiever-
gadering plaatsgevonden in het faillissement, waarbij de vor-
dering van [verweerster] voor een bedrag van € 250.000 als 
voorlopig concurrente vordering op de lijst van erkende 
schuldeisers is geplaatst. Hierbij is als voorwaarde opgeno-
men dat deze is ingediend ‘onder de voorwaarde dat er niet 
wordt uitgekeerd op een door [verweerster] B.V. gepreten-
deerde boedelvordering’.
1.4. De curator heeft een verzoek gedaan om een tussentijdse 
uitdeling in het faillissement te doen, met als doel om tijdens 

1  De feiten zijn ontleend aan rov. 2.1-2.5 van de bestreden beschik-
king: Rb. Midden-Nederland 4 oktober 2019, 
ECLI:NL:RBMNE:2019:4908, JOR 2020/48, m.nt. G.A.J. Boekraad, 
RI 2019/92, m.nt. F.M. Verburg. Het procesverloop is gebaseerd op 
rov. 1.1 en 3.1-3.3 van deze beschikking. Ik merk overigens op dat p. 
2 uit de bij brief van 9 augustus 2019 (tabblad 2) zijdens [verweer-
ster] onder 4. in het geding gebrachte beëdigde verklaring van [be-
trokkene 1] in het overgelegde procesdossier ontbreekt, zodat deze 
verklaring niet integraal kenbaar is. Dat lijkt mij voor de uitkomst 
van de zaak in cassatie niet van direct belang.

het faillissement al duidelijkheid te verkrijgen over de status 
van de vordering van [verweerster].
1.5. De door de rechter-commissaris goedgekeurde tussen-
tijdse uitdelingslijst is op 22 juli 2019 ter griffie neergelegd.
1.6. Bij bezwaarschrift van 1 augustus 20192 is [verweerster] in 
verzet gekomen tegen de uitdelingslijst op grond van artikel 
184 Fw. [verweerster] heeft de rechtbank verzocht primair te 
bepalen dat haar vordering een boedelschuld is en dat de tus-
sentijdse uitdelingslijst hiertoe wordt aangepast en subsidiair 
te bepalen dat de curator alvast tot uitkering dient over te 
gaan van het voor de uitkering aan de concurrente schuld-
eisers uitgetrokken bedrag aan [verweerster] (als ware zij een 
concurrente schuldeiser). De curator heeft hiertegen verweer 
gevoerd.
1.7. Bij beschikking van 4 oktober 2019 heeft de rechtbank het 
verzet tegen de tussentijdse uitdelingslijst gegrond verklaard, 
bepaald dat de vordering van [verweerster] is aan te merken 
als een boedelschuld en de curator bevolen de tussentijdse 
uitdelingslijst hiertoe te wijzigen. De rechtbank heeft daartoe 
het volgende overwogen:
In het kader van de feitenvaststelling omtrent (het ontstaan 
van) de vordering van [verweerster]:
‘2.3. De vordering van [verweerster] is als volgt ontstaan. In 
2014 heeft [verweerster] een bankgarantie gesteld voor [A] 
van € 250.000 ten gunste van Vormbouw B.V. (hierna: Vorm-
bouw), die stelde een vordering te hebben op [A]. In de tekst 
van de overeenkomst tussen Vormbouw en [verweerster] was 
opgenomen dat de bankgarantie getrokken zou mogen wor-
den wanneer [A] zou failleren. Een dag na het faillissement 
van [A] (dat is uitgesproken op 4 februari 2015) is de bankga-
rantie getrokken door Vormbouw. Tijdens het faillissement is 
de curator namens de boedel een procedure gestart tegen 
Vormbouw omdat [A] ook een vordering op Vormbouw had. 
Bij vonnis van 8 januari 2019 heeft de Raad van Arbitrage 
vastgesteld dat de openstaande vordering van [A] op Vorm-
bouw € 667.294,69 bedraagt, en dat de schade van Vormbouw 
(geleden door het faillissement van [A]) €  549.019,22 be-
draagt. In het vonnis is bepaald dat Vormbouw het saldo van 
€ 118.275,47 plus het bedrag van de getrokken bankgarantie 
(€  250.000) aan de boedel dient over te maken. Vormbouw 
heeft vervolgens een bedrag van € 368.275,47 aan de boedel 
betaald. Sinds april 2019 heeft het arbitrale vonnis kracht van 
gewijsde en sindsdien bestaat er discussie tussen de curator en 
[verweerster] over de status van haar vordering. [verweerster] 
stelt dat zij een boedelvordering heeft, de curator is echter van 
mening dat de vordering van [verweerster] een concurrente 
vordering betreft.’
In het kader van de beoordeling:
‘4.2. De volgende vraag die beantwoord dient te worden is of 
de vordering van [verweerster] terecht als concurrente vorde-
ring is aangemerkt op de schuldenlijst. [verweerster] stelt dat 
zij een boedelschuld heeft. Een boedelvordering geeft aan-
spraak jegens de boedel op grond van de wet, omdat de vorde-
ring door de curator is aangegaan, of doordat de vordering is 
ontstaan als gevolg van een handelen van de curator in strijd 
met een door hem na te leven verbintenis of verplichting (HR 
19 april 2013, NJ 2013/291).
4.3. Naar het oordeel van de rechtbank is de vordering van 
[verweerster] geen boedelvordering op grond van de wet. 
Door [verweerster] is in dit verband aangevoerd dat de boedel 
is gebaat ex artikel 24 Fw. Hoewel de boedel is gebaat door de 

2  Ingekomen ter griffie van de rechtbank op 2 augustus 2019.
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betaling van Vormbouw vindt artikel 24 Fw geen toepassing, 
nu dit artikel betrekking heeft op verbintenissen van een 
schuldenaar die na faillietverklaring zijn ontstaan. De boedel 
is geen verbintenis aangegaan met Vormbouw, zij heeft alleen 
een betaling ontvangen op grond van het eerdergenoemde 
vonnis van de Raad van Arbitrage.
4.4. Ter onderbouwing van haar standpunt dat de vordering 
aangemerkt dient te worden als een boedelschuld stelt [ver-
weerster] voorts dat deze is ontstaan door handelen dan wel 
nalaten van de curator in strijd met door hem na te leven 
verplichtingen jegens [verweerster], gelet op de omstandighe-
den van het geval. [verweerster] voert daartoe allereerst aan 
dat de boedel ongerechtvaardigd is verrijkt, nu Vormbouw de 
bankgarantie onterecht getrokken heeft en deze heeft terugbe-
taald aan de boedel in plaats van aan [verweerster]. Daarnaast 
stelt [verweerster] dat de curator gelet op de redelijkheid en 
billijkheid gehouden is om het door de boedel van Vormbouw 
ontvangen bedrag van de bankgarantie aan [verweerster] te 
doen toekomen.
4.5. [verweerster] stelt dat de bankgarantie onterecht is ge-
trokken door Vormbouw, nu achteraf gebleken is dat Vorm-
bouw per saldo geen vordering had op [A]. Integendeel, [A] 
bleek een vordering op Vormbouw te hebben. De bankgaran-
tie was alleen bedoeld om een extra zekerheid te geven aan 
Vormbouw voor het geval dat [A] zou failleren en Vormbouw 
hierdoor schade zou lijden, en deze niet geheel verrekend zou 
kunnen worden met de openstaande vorderingen van [A]. De 
bedoeling van partijen is duidelijk vastgelegd in een schrifte-
lijke verklaring van [betrokkene 1] (bestuurder [A]), onder 
ede bij een notaris, en in een schriftelijke verklaring van [be-
trokkene 2], voormalig accountant van [A] en [verweerster]. 
Aldus [verweerster].
4.6. Gelet op de tekst van de bankgarantie en op de overeen-
komst tussen Vormbouw en [verweerster] mocht de bankga-
rantie naar het oordeel van de rechtbank geïnd worden na het 
uitspreken van het faillissement van [A]. Immers, op dat mo-
ment was nog niet vastgesteld dat de schade van Vormbouw 
lager zou zijn dan de nog openstaande vordering van [A], 
waardoor Vormbouw ervan uitging dat zij wel degelijk een 
schadevordering op [A] had waarvoor deze bankgarantie was 
gesteld. Dat de bedoeling van de bankgarantie anders was 
blijkt niet afdoende uit de door [verweerster] overgelegde 
verklaringen. Van belang hierbij is wat er tussen Vormbouw 
en [verweerster] is overeengekomen, en niet tussen [A] en 
[verweerster]. Nadere bewijslevering is niet aan de orde in een 
procedure als de onderhavige. Immers, wanneer er in verzet 
tegen de uitdelingslijst is gekomen dient er op korte termijn, 
het liefst op de dag van de behandeling, een beslissing te wor-
den genomen over de vorderingen op de uitdelingslijst (arti-
kel 185 lid 3 Fw). Gelet op het vorenstaande is de bankgarantie 
naar het oordeel van de rechtbank aanvankelijk niet ten on-
rechte getrokken door Vormbouw. Bovendien staat de in 4.5. 
genoemde redenering van [A] haaks op het idee van het ver-
strekken van een bankgarantie, nu deze juist dient als zeker-
heid voor een (al dan niet vermeende) vordering. Bij het ver-
strekken van een bankgarantie draagt de verstrekker de 
risico’s van de terugbetaling.
4.7. Eerst bij vonnis van 8 januari 2019 is door de Raad van 
Arbitrage vastgesteld dat de openstaande vordering van [A] 
op Vormbouw €  667.294,69 bedraagt en dat de schade van 
Vormbouw (geleden door het faillissement van [A]) 
€  549.019,22 bedraagt. In dat vonnis is bepaald dat Vorm-
bouw het saldo van € 118.275,47 plus het bedrag van de ge-
trokken bankgarantie (€ 250.000) aan de boedel dient over te 

maken. Vormbouw heeft vervolgens een bedrag van 
€  368.275,47 aan de boedel betaald. Sinds april 2019 heeft 
voornoemd vonnis kracht van gewijsde.
4.8. De rechtbank stelt vast dat in het vonnis van de Raad van 
Arbitrage niets vermeld staat met betrekking tot de bankga-
rantie anders dan dat Vormbouw deze in het geheel diende 
over te maken aan de boedel nadat gebleken was dat de vorde-
ring van [A] op Vormbouw hoger is dan de door Vormbouw 
geleden schade. Desgevraagd heeft de curator ter zitting ver-
klaard niet te weten of er tijdens de arbitrageprocedure is ge-
sproken over het al dan niet terecht trekken van de bankga-
rantie. Naar de rechtbank begrijpt is de Raad van Arbitrage 
achteraf bezien van oordeel dat de bankgarantie ten onrechte 
getrokken is door Vormbouw, nu Vormbouw (ook) het gehele 
bedrag van de bankgarantie diende over te maken aan de boe-
del.
4.9. [verweerster] stelt dat de boedel ongerechtvaardigd is 
verrijkt, nu Vormbouw de onterecht getrokken bankgarantie 
heeft terugbetaald aan de boedel in plaats van aan [verweer-
ster]. Volgens de curator kan van een ongerechtvaardigde 
verrijking geen sprake zijn nu het arbitrale vonnis de grond-
slag vormt voor de betaling van Vormbouw aan de boedel en 
dit vonnis onherroepelijk is geworden. [verweerster] daaren-
tegen stelt zich op het standpunt dat de curator zich niet kan 
beroepen op het vonnis van de Raad van Arbitrage. Volgens 
[verweerster] is het vonnis van de Raad van Arbitrage geba-
seerd op een verkeerd uitgangspunt, nu de Raad niet op de 
hoogte was van het feit dat de bankgarantie niet was gesteld 
door [A] zelf, maar door [verweerster]. Omdat de Raad hier-
van niet op de hoogte was, is in het vonnis onterecht bepaald 
dat het bedrag van de bankgarantie aan de boedel moest wor-
den overgemaakt in plaats van aan [verweerster]. [verweer-
ster] was geen partij in het arbitrageproces. Zij heeft getracht 
zich te voegen, maar dit is niet gelukt omdat de curator en 
Vormbouw hiervoor geen toestemming gaven.
4.10. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat in het von-
nis van de Raad van Arbitrage niets vermeld staat over wie de 
bankgarantie heeft gesteld. Desgevraagd heeft de curator ter 
zitting verklaard niet te weten of de Raad van Arbitrage ermee 
bekend was wie de bankgarantie had gesteld en of dit punt aan 
de orde is gekomen tijdens de arbitrageprocedure. Nu de Raad 
heeft bepaald dat het gehele bedrag van de bankgarantie 
(€ 250.000) moest worden voldaan aan de boedel lijkt het erop 
dat in de arbitrageprocedure niet aan de orde is geweest dat de 
bankgarantie niet was gesteld door [A] maar door [verweer-
ster] voor [A] ten gunste van Vormbouw. De rechtbank volgt 
daarom [verweerster] in haar standpunt dat het arbitrale von-
nis gebaseerd is op een verkeerd uitgangspunt. De Raad ging 
er blijkbaar vanuit dat de bankgarantie was gesteld door [A] 
zelf en niet door [verweerster]. Omdat de Raad hiervan niet 
op de hoogte was, althans leek te zijn, is naar het oordeel van 
de rechtbank onterecht bepaald dat het bedrag van de bank-
garantie aan de boedel moest worden overgemaakt in plaats 
van aan [verweerster]. Feiten of omstandigheden die dat an-
ders doen zijn zijn door de (advocaat van de) curator (vol-
doende) gesteld noch gebleken. Gelet op de onderbouwde 
stelling van [verweerster] had het op de weg van de curator 
gelegen te stellen en zo nodig te onderbouwen dat de Raad 
wist dat de bankgarantie niet was gesteld door [A] maar door 
[verweerster]. Immers, anders dan [verweerster] was de cura-
tor partij in het arbitrageproces. De rechtbank heeft geen 
kennis kunnen nemen van de processtukken van het arbitra-
geproces nu deze niet in het geding zijn gebracht door (de 
advocaat van) de curator. Zoals hiervoor reeds is overwogen 
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heeft de curator enkel desgevraagd aangegeven niet te weten 
of de Raad van Arbitrage ermee bekend was wie de bankga-
rantie had gesteld en of dit punt aan de orde is gekomen tij-
dens de arbitrageprocedure.
4.11. Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel 
dat het vonnis van de Raad van Arbitrage niet als grondslag 
kan dienen voor de betaling aan de boedel. Aangezien Vorm-
bouw het bedrag van de bankgarantie had dienen terug te 
betalen aan [verweerster] en niet aan de boedel is er sprake 
van ongerechtvaardigde verrijking van de boedel. Nu de cura-
tor het bedrag van de bankgarantie vervolgens niet heeft vol-
daan aan [verweerster] is er een vordering ontstaan als gevolg 
van een nalaten van de curator in strijd met een door hem na 
te leven verbintenis of verplichting.
4.12. Op grond van al het bovenstaande dient de vordering 
van [verweerster] te worden aangemerkt als een boedelschuld 
en dient de tussentijdse uitdelingslijst hiertoe te worden aan-
gepast. Het verzet wordt ten aanzien van het primaire verzoek 
dan ook gegrond verklaard. Gelet hierop behoeven de overige 
stellingen en weren ten aanzien van het primaire en subsidiai-
re verzoek geen bespreking meer.
4.13. Beide partijen hebben verzocht om een kostenveroorde-
ling. De rechtbank zal deze verzoeken afwijzen omdat in deze 
procedure geen plaats is voor een kostenveroordeling.’
1.8. De curator heeft tijdig cassatieberoep ingesteld, [verweer-
ster] is niet verschenen in cassatie; tegen haar is verstek ver-
leend.

2. Bespreking van het cassatieberoep

Inleiding
2.1. Het cassatiemiddel is gericht tegen rov. 2.3, 4.8, 4.10-4.12 
en het dictum van de beschikking en bestaat uit drie onderde-
len.
Onderdeel 1 klaagt over de feitenvaststelling door de recht-
bank in rov. 2.3.
Onderdeel 2 betoogt dat de rechtbank in rov. 4.8 een onbegrij-
pelijke uitleg heeft gegeven aan het arbitrale vonnis.
Onderdeel 3 richt klachten tegen het oordeel van de rechtbank 
over, kort gezegd, de gevolgen van het feit dat – nadat eerst 
terecht onder een bankgarantie is geclaimd en uitbetaald – 
blijkt dat in de onderliggende verhouding tussen Vormbouw 
en [A] per saldo geen vordering bestaat.
2.2. Het lijkt dienstig voorafgaand aan de bespreking van deze 
klachten te bezien wat een bankgarantie behelst.

De (abstracte) bankgarantie3

2.3. Een bankgarantie is een verbintenisrechtelijke zeker-
heidsfiguur in de vorm van een garantie die door een derde 

3  Zie over de (abstracte) bankgarantie nader de conclusies van A-G 
Vlas voor HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600, NJ 2015/351, 
m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai, JOR 2015/184, m.nt. G.J.L. Bergervoet, 
NTHR 2015, afl. 3, p. 126, m.nt. R.M. Wibier (ABN AMRO/Rabo-
bank), in 2.2-2.10 en A-G Wesseling-van Gent voor HR 14 december 
2018, ECLI:NL:HR:2018:2297, NJ 2019/19, JOR 2019/66, m.nt. 
R.I.V.F. Bertrams (Rabobank/Rollecate), in 2.3-2.20. Zie ook de con-
clusie van A-G Hartlief van 29 november 2019, 
ECLI:NL:PHR:2019:1257, in 3.14-3.20. Zie verder F.H.J. Mijnssen en 
J.M. Boll, De bankgarantie. Preadviezen van de Vereeniging ‘Han-
delsrecht’, 1984; H.J. Pabbruwe, Bankgarantie, 2000; S.A. Kruisinga, 
Uitleg van bankgaranties. Over Haviltex en strikte conformiteit, 
NTBR 2007/53; A.R.J. Croiset van Uchelen, De kracht van de bank-
garantie (1), TOP 2008/8, p. 279-285; A.R.J. Croiset van Uchelen, De 

wordt gegeven en die ertoe dient dat de nakoming van de 
verplichtingen van een partij jegens zijn wederpartij zeker 
wordt gesteld4. De bankgarantie heeft geen wettelijke rege-
ling5. De inhoud van de bankgarantie wordt bepaald door 
overeenkomst, rechtspraak en gewoonte6.
2.4. In de standaardsituatie zijn bij de bankgarantie drie par-
tijen betrokken: de opdrachtgever/hoofdschuldenaar die met 
de bank is overeengekomen dat een bankgarantie ten behoeve 
van de begunstigde/schuldeiser wordt gesteld, de bank die de 
bankgarantie stelt ten behoeve van de begunstigde/schuldei-
ser en de begunstigde/schuldeiser in wiens belang de bankga-
rantie is gesteld en die onder voorwaarden gerechtigd is om 
de bankgarantie in te roepen7. Aan de basis van de bankgaran-
tie ligt steeds een onderliggende rechtsverhouding – vaak is 
dat een overeenkomst tussen de opdrachtgever/hoofdschul-
denaar en de begunstigde/schuldeiser8 (ook wel aangeduid als 
‘basisovereenkomst’ of ‘onderliggende overeenkomst’9).
2.5. In het handelsverkeer vervult de abstracte10 bankgarantie 
een belangrijke functie. Een abstracte bankgarantie bevat een 
betalingsverplichting die zelfstandig is ten opzichte van de 
onderliggende rechtsverhouding. Dit brengt mee dat verwe-
ren ontleend aan die rechtsverhouding in beginsel niet in de 
weg kunnen staan aan de vordering tot betaling uit hoofde 

kracht van de bankgarantie (2), TOP 2009/1, p. 30-35; R.I.V.F. Ber-
trams, De bankgarantie als zekerheidsinstrument bij internationaal 
contracteren, in: B. Wessels & T.H.M. van Wechem (red.), Contrac-
teren in de internationale praktijk, 2011; R.I.V.F. Bertrams, Bank 
Guarantees in International Trade, 2013; E.L.A van Emden en E.A.L. 
van Emden, Bankgarantie, 2014; N.H.A. Kampschreur, De bankga-
rantie, in: M.M. van Rossum en P.H.L.M. Kuypers (red.), Garanties 
in de rechtspraktijk, 2015; P.C. Russcher, De abstracte bankgarantie 
in het burgerlijk recht, TvI 2018/18; J.H.M. Spanjaard en D.S. Volle-
berg, De strikte toepassing van (bank)garanties, ORP 2018/226 en 
R.I.V.F. Bertrams, Uitleg en herstel van vergissingen bij bankgaran-
ties, FIP 2019/174.

4  E.A.L. van Emden en E.L.A van Emden, Bankgarantie, 2014, p. 1.
5  De wettelijke regeling van de borgtocht is in beginsel niet van over-

eenkomstige toepassing op de bankgarantie. Zie MvA II, Parl. Gesch. 
BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 7 titels 1, 7, 9 en 14, 1991, p. 443 en MvA II, 
Parl. Gesch. BW Inv. 3, 5 en 6 Boek 6 1990, p. 1204-1205. Zie ook 
J.W.H. Blomkwist, Borgtocht (Mon. BW nr. B78) 2012/7; Asser/Sie-
burgh 6-I 2016/107; Asser/Sieburgh 6-III 2018/532 en P.C. Russcher, 
De abstracte bankgarantie in het burgerlijk recht, TvI 2018/18, p. 
115.

6  E.L.A van Emden en E.A.L. van Emden, Bankgarantie, 2014, p. 2.
7  R.I.V.F. Bertrams, Bank Guarantees in International Trade, 2013, p. 

15-16; E.L.A van Emden en E.A.L. van Emden, Bankgarantie, 2014, 
p. 1; P.C. Russcher, De abstracte bankgarantie in het burgerlijk recht, 
TvI 2018/18, p. 116 en E.A.L. van Emden en E.L.A. van Emden, Een 
meer objectieve uitlegmaatstaf leidt nog niet tot een strikt letterlijke 
interpretatie, ORP 2019/90, p. 4.

8  R.I.V.F. Bertrams, De bankgarantie als zekerheidsinstrument bij in-
ternationaal contracteren, in: B. Wessels & T.H.M. van Wechem 
(red.), Contracteren in de internationale praktijk, 2011, p. 13; R.I.V.F. 
Bertrams, Bank Guarantees in International Trade, 2013, p. 15 en 
E.A.L. van Emden en E.L.A. van Emden, Een meer objectieve uitleg-
maatstaf leidt nog niet tot een strikt letterlijke interpretatie, ORP 
2019/90, p. 4.

9  Zie o.m. E.L.A van Emden en E.A.L. van Emden, Bankgarantie, 
2014, p. 2; P.C. Russcher, De abstracte bankgarantie in het burgerlijk 
recht, TvI 2018/18, p. 116 en E.A.L. van Emden en E.L.A. van Em-
den, Een meer objectieve uitlegmaatstaf leidt nog niet tot een strikt 
letterlijke interpretatie, ORP 2019/90, p. 4.

10  Ook wel onafhankelijke of zelfstandige bankgarantie genoemd.
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van de bankgarantie, indien aan de in de bankgarantie gestel-
de voorwaarden voor betaling is voldaan11. In dit verband 
wordt ook wel gesproken over ‘afroepgarantie’ of garantie ‘on 
first demand’, waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat de 
begunstigde door het inroepen van de garantie op eenvoudige 
wijze betaling kan bewerkstellingen, en het vervolgens op de 
weg van de opdrachtgever/hoofdschuldenaar ligt om in dis-
cussie te treden over de vraag of de begunstigde/schuldeiser 
wel gerechtigd was tot ontvangst van de betaling (‘eerst beta-
len, dan praten’)12.
2.6. Gelet op de aard van een abstracte garantie op afroep on-
der de voorwaarden vermeld in de garantie en de functie die 
dergelijke garanties in het handelsverkeer vervullen, en ook 
gelet op de positie van de garanderende bank, die de belangen 
in het oog moet houden van zowel degene die de opdracht gaf 
tot het stellen van de garantie, als van degene te wiens gunste 
de garantie is gesteld, is een strikte toepassing door de bank 
van de in de garantie gestelde voorwaarden geboden. Uit de 
aard en functie van de abstracte bankgarantie vloeit ook voort 
dat bij de uitleg daarvan groot gewicht toekomt aan de strikt 
te lezen bewoordingen van de garantie13.
2.7. Indien het betalingsverzoek voldoet aan de in de bankga-
rantie gestelde voorwaarden, dan is de bank gehouden te be-
talen14. Aangenomen wordt dat de bank met haar betaling 
niet alleen haar eigen schuld aan de begunstigde/schuldeiser 
voldoet, maar dat de betaling ook in mindering strekt op de 
schuld van de opdrachtgever/hoofdschuldenaar aan de be-
gunstigde/schuldeiser in de onderliggende rechtsverhou-
ding15. De bank heeft na betaling aan de begunstigde/schuld-
eiser het recht zich te verhalen op de opdrachtgever/

11  HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600, NJ 2015/351, m.nt. T.F.E. 
Tjong Tjin Tai, JOR 2015/184, m.nt. G.J.L. Bergervoet, NTHR 2015, 
afl. 3, p. 126, m.nt. R.M. Wibier (ABN AMRO/Rabobank), rov. 4.2.2.

12  E.L.A van Emden en E.A.L. van Emden, Bankgarantie, 2014, p. 4; 
A-G Vlas in zijn conclusie (ECLI:NL:PHR:2014:1813) voor HR 13 
maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600, NJ 2015/351, m.nt. T.F.E. Tjong 
Tjin Tai, JOR 2015/184, m.nt. G.J.L. Bergervoet, NTHR 2015, afl. 3, 
p. 126, m.nt. R.M. Wibier (ABN AMRO/Rabobank), onder 2.3; A-G 
Wesseling-van Gent in haar conclusie (ECLI:NL:PHR:2018:1188) 
voor HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2297, NJ 2019/19, 
JOR 2019/66, m.nt. R.I.V.F. Bertrams (Rabobank/Rollecate), onder 
2.6; conclusie A-G Hartlief 29 november 2019, 
ECLI:NL:PHR:2019:1257, onder 3.16.

13  HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600, NJ 2015/351, m.nt. T.F.E. 
Tjong Tjin Tai, JOR 2015/184, m.nt. G.J.L. Bergervoet, NTHR 2015, 
afl. 3, p. 126, m.nt. R.M. Wibier (ABN AMRO/Rabobank), rov. 4.2.1 
en HR 14 december 2018, ECLI:NL:HR:2018:2297, NJ 2019/19, JOR 
2019/66, m.nt. R.I.V.F. Bertrams (Rabobank/Rollecate), rov. 3.3.2.

14  Een uitzondering is mogelijk op grond van de beperkende werking 
van de redelijkheid en billijkheid. Deze uitzondering kan zich voor-
doen in geval van bedrog of willekeur aan de zijde van de begunstig-
de of degene in wiens opdracht de garantie is gesteld. Zie HR 13 
maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600, NJ 2015/351, m.nt. T.F.E. Tjong 
Tjin Tai, JOR 2015/184, m.nt. G.J.L. Bergervoet, NTHR 2015, afl. 3, 
p. 126, m.nt. R.M. Wibier (ABN AMRO/Rabobank), rov. 4.2.1.

15  R.I.V.F. Bertrams, Bank Guarantees in International Trade, 2013, p. 
160; E.L.A van Emden en E.A.L. van Emden, Bankgarantie, 2014, p. 
5; P.C. Russcher, De abstracte bankgarantie in het burgerlijk recht, 
TvI 2018/18, p. 122 en J.H.M. Spanjaard en D.S. Volleberg, De strikte 
toepassing van (bank)garanties, ORP 2018/226, p. 22.

hoofdschuldenaar16. Dit recht wordt ook wel aangeduid als 
‘recht van rembours’17 of ‘regresrecht’18.
2.8. In het geval dat in de onderliggende rechtsverhouding een 
schuld van de opdrachtgever/hoofdschuldenaar aan de be-
gunstigde/schuldeiser bestaat, neemt deze af met het door de 
bank betaalde bedrag. Indien echter de begunstigde/schuldei-
ser op grond van de onderliggende rechtsverhouding geen 
recht heeft op betaling, bijvoorbeeld als er geen schuld bestaat 
of het door de bank betaalde bedrag de schuld overstijgt, dan 
is het aan de opdrachtgever/hoofdschuldenaar19 om het teveel 
betaalde terug te vorderen van de begunstigde/schuldeiser. De 
meningen in de literatuur zijn verdeeld over de (juiste) grond-
slag(en) van deze terugbetalingsvordering – genoemd wor-
den20: de overeenkomst (‘eerst betalen, dan praten’) op grond 
waarvan de opdrachtgever/hoofdschuldenaar gehouden was 
de bankgarantie te laten stellen21, ongerechtvaardigde verrij-
king22, onverschuldigde betaling23, toerekenbare tekortko-
ming (wanprestatie)24 en onrechtmatige daad25.
2.9. In de praktijk komen in afwijking van de hiervoor bespro-
ken eenvoudige standaardsituatie ook meerpartijenverhou-
dingen voor26. In onze zaak is sprake van een vierpartijenver-
houding: opdrachtgever [verweerster] is met de bank 
overeengekomen dat een bankgarantie ten behoeve van de 
begunstigde/schuldeiser Vormbouw wordt gesteld als zeker-

16  Op grond van de overeenkomst van lastgeving (c.q. de door de bank 
bedongen contragarantie). Zie R.I.V.F. Bertrams, Bank Guarantees 
in International Trade, 2013, p. 117-119; E.L.A van Emden en E.A.L. 
van Emden, Bankgarantie, 2014, p. 29 en P.C. Russcher, De abstracte 
bankgarantie in het burgerlijk recht, TvI 2018/18, p. 116. Vgl. G.J.L. 
Bergervoet, Borgtocht (diss. Nijmegen), 2014, p. 61.

17  E.L.A van Emden en E.A.L. van Emden, Bankgarantie, 2014, p. 29.
18  P.C. Russcher, De abstracte bankgarantie in het burgerlijk recht, TvI 

2018/18, p. 116.
19  In het geval dat het betalingsverzoek voldoet aan de in de bankga-

rantie gestelde voorwaarden is de bank gehouden te betalen en heeft 
zij vervolgens geen vordering uit hoofde van onverschuldigde beta-
ling of ongerechtvaardigde verrijking jegens de begunstigde. Zie 
A.R.J. Croiset van Uchelen, De kracht van de bankgarantie (2), TOP 
2009/1, p. 30-31; R.I.V.F. Bertrams, Bank Guarantees in International 
Trade, 2013, p. 350; P.C. Russcher, De abstracte bankgarantie in het 
burgerlijk recht, TvI 2018/18, p. 123. Anders: N.H.A. Kampschreur, 
De bankgarantie, in: M.M. van Rossum en P.H.L.M. Kuypers (red.), 
Garanties in de rechtspraktijk, 2015, p. 312-313.

20  Zie hierover P.C. Russcher, De abstracte bankgarantie in het burger-
lijk recht, TvI 2018/18, p. 123-125.

21  F.H.J. Mijnssen en J.M. Boll, De bankgarantie. Preadviezen van de 
Vereeniging ‘Handelsrecht’, 1984, p. 25; R.I.V.F. Bertrams, Bank 
Guarantees in International Trade, 2013, p. 347-351 en P.C. Rus-
scher, De abstracte bankgarantie in het burgerlijk recht, TvI 2018/18, 
p. 123.

22  F.H.J. Mijnssen en J.M. Boll, De bankgarantie. Preadviezen van de 
Vereeniging ‘Handelsrecht’, 1984, p. 25 en E.L.A van Emden en 
E.A.L. van Emden, Bankgarantie, 2014, p. 62.

23  A.R.J. Croiset van Uchelen, De kracht van de bankgarantie (2), TOP 
2009/1, p. 30 en E.L.A van Emden en E.A.L. van Emden, Bankgaran-
tie, 2014, p. 62.

24  E.L.A van Emden en E.A.L. van Emden, Bankgarantie, 2014, p. 61.
25  E.L.A van Emden en E.A.L. van Emden, Bankgarantie, 2014, p. 61.
26  Zie bijvoorbeeld HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600, NJ 

2015/351, m.nt. T.F.E. Tjong Tjin Tai, JOR 2015/184, m.nt. G.J.L. 
Bergervoet, NTHR 2015, afl. 3, p. 126, m.nt. R.M. Wibier (ABN 
AMRO/Rabobank). In die zaak was sprake van een vierpartijenver-
houding waarbij een derde als begunstigde van de bankgarantie was 
aangemerkt (de derde-begunstigde).
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heid voor de nakoming van verplichtingen van een derde/
hoofdschuldenaar [A]27 in de verhouding met Vormbouw. 
Dat maakt onze zaak gecompliceerder dan in een standaardsi-
tuatie waarin de opdrachtgever zelf de hoofdschuldenaar is 
(hetgeen in de ogen van de rechtbank bij arbiters niet in beeld 
was).

De klachten
2.10. Onderdeel 1 klaagt over de volgende feitenvaststelling 
door de rechtbank in rov. 2.3: dat [verweerster] een bankga-
rantie heeft gesteld voor [A] van €  250.000 ten gunste van 
Vormbouw en dat in de tekst van de overeenkomst tussen 
Vormbouw en [verweerster] was opgenomen dat de bankga-
rantie getrokken zou mogen worden wanneer [A] zou faille-
ren. Volgens de klacht is deze feitenvaststelling onbegrijpelijk 
omdat de stellingen van partijen28 en de gedingstukken29 geen 
andere conclusie toelaten dan dat de bankgarantie ten gunste 
van Vormbouw niet is gesteld door [verweerster], maar door 
de bank en [verweerster] vervolgens op haar beurt een contra-
garantie ten gunste van de bank heeft gesteld (en er van een 
overeenkomst tussen Vormbouw en [verweerster] geen spra-
ke is).
Het onderdeel klaagt verder dat de rechtbank voortbouwt op 
deze onbegrijpelijke feitenvaststelling in rov. 4.6 en 4.10. In 
rov. 4.6 heeft de rechtbank het over een overeenkomst tussen 
Vormbouw en [verweerster] op grond waarvan de bankga-
rantie naar het oordeel van de rechtbank na het uitspreken 
van het faillissement van [A] mocht worden geïnd. Volgens 
het onderdeel is van enige overeenkomst tussen Vormbouw 
en [verweerster] echter geen sprake – tussen hen bestaat geen 
rechtstreekse relatie. In rov. 4.10 spreekt de rechtbank op-
nieuw van een door [verweerster] ten gunste van Vormbouw 
gestelde bankgarantie.
2.11. Ik zie deze motiveringsklachten niet opgaan. Het lijkt 
mij duidelijk dat op de aangevallen plaatsen door de recht-
bank bedoeld is dat [verweerster] de bankgarantie heeft doen 
stellen door de bank ten gunste van Vormbouw tot zekerheid 
van nakoming van verplichtingen van [A] jegens Vormbouw. 
Het onderdeel voert op zichzelf wel terecht aan dat hier sprake 
is van minder zorgvuldig taalgebruik, omdat de bankgarantie 
ten gunste van Vormbouw juridisch niet is gesteld door [ver-
weerster], maar door de bank (zoals het woord bankgarantie 
ook al aangeeft). Dat is door de rechtbank evenwel niet mis-
kend: bedoeld is kennelijk met het bij het spraakgebruik aan-
sluitende ‘[verweerster] heeft een bankgarantie gesteld’: [ver-
weerster] heeft die garantie doen stellen door de bank, of: 
[verweerster] heeft opdracht gegeven aan de bank om een 
bankgarantie te stellen ten gunste van Vormbouw. Dat minder 
zorgvuldige taalgebruik sluit aan bij de betreffende stellingna-
mes van [verweerster] en de curator in deze snelle verzetpro-

27  In gelijke zin verzoekschrift tot cassatie 3.5.
28  Verwezen wordt naar pltna [verweerster] 6, 10 en 15; de brief van 

[verweerster] aan de rechtbank van 9 augustus 2019 waarbij zij de 
bankgarantie in het geding brengt en expliciet opmerkt: ‘Preciezer 
geformuleerd dan in het bezwaarschrift onder sub 9, is deze garantie 
gesteld in opdracht van [verweerster] B.V. door de ABN AMRO ten 
behoeve van [A]’. Verder wordt verwezen naar pltna curator, onder 
feiten, 1e bulletpoint.

29  Verwezen wordt naar de door de bank verstrekte bankgarantie 
(prod. 2 bij brief [verweerster] van 9 augustus 2019) en de brief van 
5 februari 2015 van de bank aan [verweerster] waarbij [verweerster] 
op de door haar gestelde contragarantie wordt aangesproken (prod. 
3 bij brief [verweerster] van 9 augustus 2019).

cedure. Ook zij hebben in de stukken gesteld dat de bankga-
rantie is gesteld door [verweerster]30. Van onbegrijpelijkheid 
is hier geen sprake31. Niet in rov. 2.3 en evenmin in rov. 4.10.
2.12. Dit brengt overigens meteen mee dat waar onderdeel 3 
berust op de lezing dat de rechtbank tot uitgangspunt zou 
hebben genomen dat [verweerster] de garant is in plaats van 
de opdrachtgever tot het stellen van de bankgarantie, dit feite-
lijke grondslag mist. Daar kom ik hierna bij de behandeling 
van onderdeel 3 nader op terug (in 2.24 en 2.27).
2.13. Het onderdeel voert verder op zich terecht aan dat er 
geen sprake is van een schriftelijke overeenkomst tussen 
Vormbouw en [verweerster]. De motiveringsklacht die zich 
richt tegen rov. 2.3, derde volzin (‘In de tekst van de overeen-
komst tussen Vormbouw en [verweerster] (...)’) is dus op zich 
gegrond, maar kan volgens mij bij gebrek aan belang niet tot 
cassatie leiden. Uit de beschikking blijkt duidelijk dat deze 
kennelijke vergissing de beslissing van de rechtbank dat de 
vordering van [verweerster] kwalificeert als boedelschuld niet 
heeft beïnvloed. De rechtbank leidt uit de tekst van ‘de over-
eenkomst tussen Vormbouw en [verweerster]’ – waarmee 
kennelijk is bedoeld: de tekst van de financieringsovereen-
komst tussen [A] en [verweerster]32 – én de tekst van de bank-
garantie alleen af dat de bankgarantie mocht worden geïnd na 
het uitspreken van het faillissement van [A]. Dát oordeel is in 
cassatie niet bestreden. De bestreden feitenvaststelling is 
mede daarom niet dragend voor de beslissing van de recht-
bank dat de vordering van [verweerster] kwalificeert als boe-
delschuld. De curator heeft bij deze motiveringsklacht daar-
om volgens mij geen belang. Voor de klacht dat hetzelfde 

30  Bijv. bezwaarschrift onder 9 en 18, allebei in de laatste volzin, maar 
bij de brief overlegging producties van 9 augustus 2019 ‘preciezer 
geformuleerd’ als: in opdracht van [A] door de bank, zie vt. 30 – 
terwijl verderop in die brief onder 5. op p. 2, 2e alinea weer staat: ‘De 
Raad wist echter niet dat deze bankgarantie niet was gesteld door 
[A], doch door [verweerster].’ Vgl. ook verweerschrift curator onder 
3: [verweerster] heeft (...) een garantie ter hoogte van EUR 250.000 
verstrekt aan Vorm Bouw B.V. (...), 11: ‘(...) dat [verweerster] deze 
(garantie) heeft afgegeven ten behoeve van Curanda (...)’, verder on-
der 2. van de schriftelijke accountantsverklaring (tabblad 5 proces-
dossier): ‘Ik kan bevestigen (...). Dat [verweerster] de daartoe beno-
digde bankgarantie zou stellen voor die situatie (...) [A] (...) kon zelf 
die garantie niet stellen.’, plta [verweerster] 2: ‘(...) door [verweerster] 
aan Vormbouw af te geven bankgarantie (...)’, terwijl ook hier uit 6. 
van de plta blijkt dat men daarmee bedoelde een door de bank ver-
strekte bankgarantie in opdracht van [verweerster] (‘Gelet op die 
gemaakte afspraak heeft [verweerster] de ABN Amro verzocht een 
bankgarantie aan Vormbouw te verstrekken’), vgl. ‘slordiger’ weer 
plta onder 8 ([verweerster] verbond zich tot stellen van zekerheid in 
de vorm van een bankgarantie aan Vormbouw) en 14 (Raad wist niet 
dat bankgarantie niet was gesteld door [A], maar door [verweer-
ster]). Zie verder p. 2 spreekaantekeningen curator laatste alinea: 
‘(...) dat [verweerster] (in de vorm van een bankgarantie) € 250.000 
heeft verstrekt aan Curanda.’

31  Dit ‘stellen door’ i.p.v. ‘stellen door de bank in opdracht van’ wordt in 
het verkeer vaak zo verkort gezegd, zonder dat onduidelijk is wat 
juridisch exact is bedoeld, zie bijv. ook deze passage uit de JOR-noot 
(JOR 2020/48) van Boekraad onder de in cassatie bestreden uit-
spraak onder 6: ‘Het arbitrale vonnis kan volgens de rechtbank niet 
als grondslag dienen voor de betaling aan de boedel, omdat dit von-
nis volgens haar lijkt te zijn gebaseerd op het verkeerde uitgangspunt 
dat de bankgarantie was gesteld door (lees: in opdracht van) de fail-
liet.’.

32  Vgl. de bij brief van 9 augustus 2019 als prod. 1 ingebrachte schrifte-
lijke overeenkomst van financiering tussen [verweerster] en [A].
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onbegrijpelijkheidsgebrek kleeft aan het refereren aan een 
overeenkomst tussen Vormbouw en [verweerster] in rov. 4.6 
geldt hetzelfde.
2.14. Het moet wel deze vergissing betreffen. Ik heb nog even 
gedacht aan de mogelijkheid dat de rechtbank een overeen-
komst heeft geconstrueerd uit het overleg dat heeft plaatsge-
vonden tussen Vormbouw en [A] met op de achtergrond 
[verweerster] en met betrokkenheid van de accountant van 
zowel [A] als [verweerster] toen Vormbouw nadere zekerheid 
wenste voor eventuele schade die zij zou leiden bij een faillis-
sement van [A]33. Maar nu de rechtbank het in rov. 2.3 duide-
lijk heeft over de tekst van een overeenkomst tussen Vorm-
bouw en [verweerster] en refereert aan de inhoud van de wel 
overgelegde financieringsovereenkomst tussen [A] en [ver-
weerster] (die in het kader van de nadere financieringsafspra-
ken tussen [A] en Vormbouw is opgesteld) in rov. 2.3, lijkt mij 
dat kenbaar sprake is van een kennelijke verschrijving (in 
deze snelle procedure).
2.15. Onderdeel 1 is zodoende tevergeefs voorgesteld.
2.16. Onderdeel 2 klaagt over een onbegrijpelijke uitleg in rov. 
4.8 van het arbitrale vonnis34 door te overwegen dat naar de 
rechtbank begrijpt de Raad van Arbitrage achteraf bezien van 
oordeel is dat de bankgarantie ten onrechte door Vormbouw 
is getrokken, nu Vormbouw (ook) het gehele bedrag van de 
bankgarantie diende over te maken aan de boedel. Volgens de 
klacht heeft het scheidsgerecht zich niet uitgelaten over de 
vraag of Vormbouw de bankgarantie terecht heeft ingeroepen: 
nergens in het arbitrale vonnis valt een dergelijk oordeel te 
lezen35; de Raad van Arbitrage heeft slechts vastgesteld wat 
Vormbouw en [A] over en weer verschuldigd waren en heeft 
daarin het tussen partijen vaststaande feit betrokken dat 
Vormbouw na het faillissement van [A] de door de bank ge-
stelde bankgarantie had getrokken en derhalve al een bedrag 
van € 2,5 ton van [A] had ontvangen ter voldoening van haar 
vordering op [A]36.
2.17. Ook deze motiveringsklacht zie ik niet opgaan. Het gaat 
volgens mij uit van een verkeerde lezing van de bestreden 
uitspraak. In rov. 4.8 staat voorop dat volgens de rechtbank 
het scheidsgerecht niet heeft geweten dat er hier een van de 

33  Vgl. bezwaarschrift onder 7, plta [verweerster] 4-6 en de bij brief van 
20 september 2019 ingebrachte schriftelijke verklaring van deze ac-
countant van 19 september 2019, waarin deze verklaart dat hij ‘als 
voormalig accountant van [A] (...) en [verweerster] (...) betrokken 
(is) geweest bij het maken van afspraken met Vorm bouw over de 
snellere betaling van openstaande facturen door Vorm Bouw. In dat 
kader heb ik contact gehad met [betrokkene 3] van Vorm bouw. 
Vorm bouw wilde bij verkorting van de betalingstermijn een extra 
zekerheid in de vorm van een bankgarantie, omdat Vorm Bouw 
vreesde bij een faillissement van [A] (...), dat haar schade groter zou 
zijn dan de openstaande vordering van [A] (...) Vorm bouw wilde die 
mogelijke extra schade gedekt hebben.’

34  Integraal overgelegd als prod. 1 bij het verweerschrift van de curator.
35  Verwezen wordt naar verweerschrift curator 8; pltna curator, onder 

juridisch kader, 5e bulletpoint; aantekeningen van de zitting van 26 
september 2019 (‘Ook het arbitrale vonnis geeft hierop geen ant-
woord’).

36  Verwezen wordt naar rov. 163-166 van het arbitrale vonnis en naar 
verweerschrift curator 4, pltna curator, onder feiten, 5e bulletpoint; 
bezwaarschrift [verweerster] 15; brief [verweerster] van 9 augustus 
2019; pltna [verweerster] 13 en 14. Overigens had m.i. het aan 
Vormbouw onder de bankgarantie betaalde bedrag in mindering 
moeten strekken op de vordering van Vormbouw op [A] (vgl. hier-
voor in 2.8), maar het scheidsgerecht heeft dit anders gedaan.

grondvorm afwijkende situatie speelde dat niet in opdracht 
van [A] als schuldenaar, maar van een derde, [verweerster], 
ten behoeve van die schuldenaar, een bankgarantie is gesteld. 
De rechtbank heeft het arbitrale vonnis vervolgens zo uitge-
legd dat het scheidsgerecht impliciet heeft geoordeeld dat de 
bankgarantie achteraf bezien in zoverre ten onrechte is ge-
trokken, omdat de vordering van Vormbouw op [A] kleiner 
was dan die van [A] op Vormbouw en er volgens het scheids-
gerecht mocht worden verrekend (en Vormbouws vordering 
daardoor teniet ging), bij welke verrekening niet het bedrag 
van de de getrokken bankgarantie was betrokken. Van onbe-
grijpelijkheid lijkt mij dan geen sprake – nog daargelaten dat 
de vraag kan worden gesteld of het gedeelte van rov. 4.8 waar 
de klacht zich tegen richt wel dragend is voor het oordeel van 
de rechtbank dat sprake is van een boedelschuld. De klaarblij-
kelijke gedachtegang is hier volgens mij deze. De oorspronke-
lijke schuld van [A] aan Vormbouw is door middel van verre-
kening met de grotere tegenvordering van [A] op Vormbouw 
teniet gegaan, waarbij de betaling door de bank van € 2,5 ton 
aan Vormbouw niet in mindering heeft gestrekt op de schuld 
van [A] aan Vormbouw. Daarom diende Vormbouw naast het 
per saldo resterende bedrag van de vordering van [A] op 
Vormbouw van ruim € 1,18 ton ook het hele bedrag van de 
getrokken bankgarantie terug te betalen. De in rov. 4.7 ver-
melde feiten en omstandigheden, die niet zijn bestreden, laten 
een degelijke ‘achteraf bezien’-uitleg van het arbitrale vonnis 
door de rechtbank volgens mij toe.
2.18. Voor het geval is bedoeld te klagen dat de rechtbank het 
arbitrale vonnis zo heeft uitgelegd dat daarin (impliciet) is 
geoordeeld dat de bankgarantie achteraf bezien ten onrechte 
is getrokken omdat niet aan de voorwaarden vermeld in de 
bankgarantie was voldaan, mist dat feitelijke grondslag. Dat 
aan de voorwaarden vermeld in de bankgarantie was voldaan 
en de bankgarantie in zoverre terecht was getrokken door 
Vormbouw, is door de rechtbank al in rov. 4.6 overwogen. In 
rov. 4.8 wordt vervolgens geoordeeld als uiteengezet in 2.17.
2.19. Onderdeel 2 gaat in mijn ogen dan ook niet op.
2.20. Onderdeel 3 richt rechts- en motiveringsklachten tegen 
rov. 4.10-4.12. Het onderdeel begint met de volgende parafra-
sering van de kern van deze overwegingen:
(i) dat de Raad van Arbitrage ten onrechte heeft bepaald dat 
het bedrag van de bankgarantie aan de boedel moest worden 
overgemaakt in plaats van aan [verweerster] nu de Raad er 
blijkbaar van uitging dat de bankgarantie was gesteld door [A] 
zelf en niet door [verweerster];
(ii) dat het vonnis van de Raad van Arbitrage daarom niet als 
grondslag kan dienen voor de betaling aan de boedel;
(iii) dat aangezien Vormbouw het bedrag van de bankgarantie 
had dienen terug betalen aan [verweerster] en niet aan de 
boedel, er sprake is van een ongerechtvaardigde verrijking 
van de boedel;
(iv) dat nu de curator het bedrag van de bankgarantie vervol-
gens niet aan [verweerster] heeft voldaan er een vordering is 
ontstaan als gevolg van een nalaten van de curator in strijd 
met een door hem na te leven verbintenis of verplichting;
(v) dat op grond van de voorgaande overwegingen de vorde-
ring van [verweerster] moet worden aangemerkt als een boe-
delschuld, dat de uitdelingslijst hiertoe dient te worden aange-
past en het verzet dan ook gegrond wordt verklaard.
Hierbij teken ik aan dat deze parafrase uit het middel een voor 
de beslissing van de rechtbank belangrijk element uit rov. 4.10 
weglaat, namelijk dat in de ogen van de rechtbank uit beeld is 
gebleven in de arbitragezaak dat [verweerster] en niet schul-
denaar [A] de zekerheid had verschaft in de vorm van de 
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bankgarantie ten behoeve van Vormbouw. De rechtbank be-
nadrukt dat daar in de uitspraak niets over is overwogen en 
dat ter zitting in onze procedure de curator (waarin voor de 
goede verstaander mogelijk doorklinkt: hoewel deze nota 
bene partij was in de arbitrageprocedure) desgevraagd heeft 
gesteld niet te weten of het scheidsgerecht dit wist en of dit is 
besproken in die procedure. Nu het scheidsgerecht de € 2,5 
ton zonder hier iets over te overwegen aan de boedel laat be-
talen, lijkt het er volgens de rechtbank op dat de kwestie wie 
opdracht heeft gegeven voor de bankgarantie in de arbitrage-
zaak niet aan de orde is geweest. Dat alles maakt dat het stand-
punt van [verweerster] wordt gevolgd dat het arbitrale vonnis 
op het verkeerde uitgangspunt is gebaseerd dat de bankgaran-
tie in opdracht van [A] in plaats van [verweerster] is gesteld.
2.21. Onderdeel 3 richt daar de volgende rechtsklachten37 te-
gen:
(i) het oordeel miskent dat in de onderliggende verhouding, 
waarvoor de bankgarantie zekerheid biedt, wel degelijk aan-
spraak bestond op het bedrag dat conform de voorwaarden 
van de bankgarantie is betaald;
(ii) het oordeel miskent bovendien dat de omstandigheid dat 
in de onderliggende verhouding geen aanspraak bestaat op 
het bedrag dat conform de voorwaarden van de bankgarantie 
is betaald, niet tot gevolg heeft dat dit bedrag aan de garant 
moet worden terugbetaald;
(iii) het oordeel dat er aan [verweerster] moet worden terug-
betaald is niet te verenigen met het oordeel van de rechtbank 
in rov. 4.6 dat gelet op de tekst van de bankgarantie en op de 
overeenkomst tussen Vormbouw en [verweerster] de bankga-
rantie naar het oordeel van de rechtbank na het uitspreken 
van het faillissement van [A] mocht worden geïnd en dus niet 
ten onrechte door Vormbouw is getrokken;
(iv) het oordeel tot slot miskent dat er geen sprake is van on-
gerechtvaardigde verrijking van de boedel en evenmin van 
een nalaten van de curator in strijd met een door hem na te 
leven verbintenis of verplichting.
2.22. Mij lijkt subonderdeel 3.(i) tevergeefs voorgesteld. In de 
onderliggende verhouding met [A] bestond ten tijde van de 
terugbetaling door Vormbouw aan de boedel geen aanspraak 
(meer) voor Vormbouw op het bedrag dat conform de voor-
waarden van de bankgarantie is betaald. Die was tenietgegaan 
door verrekening. Anders dan de curator in zijn toelichting 
op deze klacht onder 3.10 van het rekest stelt, doet zich vol-
gens de rechtbank dan juist wel de situatie voor dat gebleken is 
dat hoofdschuldenaar [A] in de onderliggende verhouding 
met begunstigde/schuldeiser Vormbouw niets (meer) aan 
laatstgenoemde verschuldigd is. Die vordering in de onderlig-
gende rechtsverhouding is als gezegd immers door verreke-
ning teniet gegaan. Als ik dit juist zie, dan moet deze klacht 
falen bij gemis aan feitelijke grondslag.
2.23. De curator stelt ter toelichting in 3.10 dat dit anders is: 
omdat het scheidsgerecht juist heeft vastgesteld dat Vorm-
bouw een vordering had op [A], die groter was dan het onder 
de garantie geclaimde bedrag, kon die onder de garantie wor-
den verhaald, aldus de curator. Daaraan zou niet af kunnen 
doen dat ook is geoordeeld in de arbitrageprocedure dat [A] 
een grotere tegenvordering op Vormbouw had, omdat de vor-
dering van Vormbouw op [A] was gesecureerd met de bank-

37  Volgens de tekst van onderdeel 3 zijn dit rechts- en motiverings-
klachten, maar die laatsten worden vervolgens in de eigenlijke klach-
ten in 2.7 van het cassatierekest niet geformuleerd. Dat is wel het 
geval in de Toelichting op onderdeel 3 in 3.9.

garantie en zolang die vordering niet te niet was gegaan door 
[A] beroep op verrekening, kon die worden ingeroepen. Zie ik 
het goed, dan baseert de curator deze lijn op ‘de regels inzake 
de werking van een abstracte bankgarantie en de in casu door 
partijen gehanteerde constructie’, aldus het cassatierekest in 
3.9. Het kan zijn dat in beginsel moet worden gekeken naar de 
situatie ten tijde van het inroepen van de bankgarantie en of 
dat conform de voorwaarden is geschied, dus geabstraheerd 
van de onderliggende rechtsverhouding en ook als sprake is 
van een vierpartijenverhouding zoals in onze zaak, tenzij die 
vordering bijvoorbeeld al door verrekening teniet is gegaan. 
Maar ik meen dat de essentie van de aangevallen rechtbank-
uitspraak in deze lijn van de curator wordt miskend. Die es-
sentie (in de parafrase van het rechtbankoordeel door de cu-
rator weggelaten, zo hebben we gezien in 2.20) lijkt mij deze: 
in de arbitragezaak is kennelijk niet duidelijk gemaakt door de 
curator en/of Vormbouw dat niet [A], maar [verweerster] 
opdrachtgever was tot het doen stellen van de bankgarantie 
die Vormbouw vervolgens heeft getrokken, waardoor het 
scheidsgerecht (in de ogen van de rechtbank) kennelijk van de 
standaardsituatie is uitgegaan dat die garantie in opdracht van 
de schuldenaar was gesteld en desgevraagd in onze procedure 
geeft de curator er ook geen helderheid over of dat in die ar-
bitragezaak is besproken. Bij die stand van zaken moet de 
positie van [verweerster] gevolgd worden dat het scheidsge-
recht bij de beslissing het bedrag ter hoogte van de getrokken 
bankgarantie toe te laten vloeien aan de boedel is uitgegaan 
van een verkeerd uitgangspunt, namelijk dat schuldenaar [A] 
die heeft doen stellen.
Denkbaar is niettemin dat de voordelen van een strak abstract 
stelsel hier toch de doorslag moet krijgen, zoals de curator in 
cassatie bepleit. Ik meen van niet, zoals ik in 2.22 heb uiteen-
gezet, maar dat is een beslispunt voor Uw Raad.
2.24. Subonderdeel 3.(ii) berust op een onjuiste lezing van de 
beschikking, zodat de klacht feitelijke grondslag mist. De 
rechtbank heeft niet geoordeeld dat de omstandigheid dat in 
de onderliggende verhouding geen aanspraak bestaat op het 
bedrag dat conform de voorwaarden van de bankgarantie is 
betaald, tot gevolg heeft dat dit bedrag aan de garant (dus de 
bank) moet worden terugbetaald. De rechtbank heeft geoor-
deeld dat dit bedrag aan [verweerster] moet worden terugbe-
taald. Daarbij heeft de rechtbank – anders dan de klacht tot 
uitgangspunt neemt – [verweerster] beschouwd als opdracht-
gever tot het stellen van de bankgarantie en niet als de garant. 
Dat kwamen we al tegen bij de bespreking van onderdeel 1 in 
2.11 en 2.12.
2.25. Maar voor het geval de klacht zo moet worden begrepen 
dat het bestreden oordeel miskent dat de omstandigheid dat 
in de onderliggende verhouding geen aanspraak bestaat op 
het bedrag dat conform de voorwaarden van de bankgarantie 
is betaald, in onze zaak niet tot gevolg heeft dat dit bedrag aan 
opdrachtgever [verweerster] moet worden terugbetaald, maar 
aan hoofdschuldenaar [A], zoals in de toelichting in 3.5 van 
het cassatieverzoekschrift wordt gesteld, lijkt mij dit niet juist. 
We hebben in 2.4 en 2.8 gezien dat in een standaardsituatie 
van een driepartijenverhouding voor het geval de begunstig-
de/schuldeiser (dus Vormbouw in ons geval) op grond van de 
onderliggende rechtsverhouding geen recht heeft op betaling, 
het aan de opdrachtgever/hoofdschuldenaar (dat zou in een 
standaardsituatie [A]/de curator zijn) is om het teveel betaal-
de terug te vorderen van de begunstigde/schuldeiser (Vorm-
bouw). In onze zaak is van de standaardsituatie afgeweken en 
is [verweerster] met de bank overeengekomen dat een bank-
garantie ten behoeve van Vormbouw wordt gesteld als zeker-
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heid ter nakoming van de verplichtingen van hoofdschulde-
naar [A]. In die situatie zijn de onderlinge verhoudingen 
tussen [verweerster], [A] en Vormbouw, zoals die voortvloei-
en uit de door hen gemaakte afspraken in het kader van de 
bankgarantie, bepalend voor de vraag aan wie Vormbouw het 
bedrag van de bankgarantie moet terugbetalen als blijkt dat in 
de onderliggende verhouding tussen Vormbouw en [A] geen 
aanspraak bestaat op het conform de voorwaarden van de 
bankgarantie door Vormbouw getrokken bedrag38. Uit die 
onderlinge verhoudingen kan volgen dat dit tot gevolg heeft 
dat het bedrag aan [verweerster] als opdrachtgever moet wor-
den terugbetaald. [verweerster] heeft ook gesteld dat uit de 
onderlinge verhoudingen voortvloeit dat aan haar in plaats 
van aan de boedel moet worden terugbetaald, nu de bankga-
rantie in haar opdracht was gesteld conform de financierings-
overeenkomst tussen haar en [A]39. Blijkens rov. 4.9-4.11 is de 
rechtbank daarin meegegaan, na verwerping van het arbitrale 
vonnis als grondslag van de betaling van € 2,5 ton door Vorm-
bouw aan de boedel en tegen dat oordeel is geen voldoende 
kenbare klacht gericht.
2.26. Ook subonderdeel 3.(iii) kan volgens mij niet tot cassatie 
leiden. Het oordeel dat er aan [verweerster] als opdrachtgever 
moet worden terugbetaald, is wel te verenigen met het oordeel 
in rov. 4.6 dat gelet op de tekst van de bankgarantie en op de 
overeenkomst tussen Vormbouw en [verweerster] [te lezen 
als: tussen [A] en [verweerster], vgl. hiervoor in 2.13-2.14] de 
bankgarantie naar het oordeel van de rechtbank na het uit-
spreken van het faillissement van [A] mocht worden geïnd en 
dus niet ten onrechte door Vormbouw is getrokken. Dit houdt 
verband met het abstracte karakter van de bankgarantie40, 
hiervoor ingeleid in 2.5. Geoordeeld is dat op zich aan de 
trekkingsvoorwaarden uit de bankgarantie was voldaan, zo-
dat Voorbouw in zoverre de bankgarantie kon inroepen (rov. 
4.6), maar omdat achteraf is gebleken dat Vormbouw op 
grond van de onderliggende rechtsverhouding met [A] geen 
recht (meer) heeft op betaling, het bedrag van de bankgaran-
tie moet worden terugbetaald aan [verweerster] als opdracht-
gever tot de zekerheidstelling in de vorm van een bankgaran-
tie.
2.27. Voor zover de klacht berust op de onjuiste lezing dat de 
rechtbank heeft geoordeeld dat aan [verweerster] als garant 
moet worden terugbetaald, hetgeen niet te verenigen zou zijn 
met rov. 4.6, zoals het cassatieverzoekschrift in 3.12 toelicht, 
faalt dat wegens gemis aan feitelijke grondslag, zoals we hier-
voor in 2.12 ook al hebben gezien. De garant is hier immers de 
bank.
2.28. Ook subonderdeel 3.(iv) zie ik niet opgaan. De klacht is 
dat de rechtbank miskent dat geen sprake is van ongerecht-
vaardigde verrijking en ook niet van een nalaten van de cura-

38  In gelijke zin JOR-annotator Boekraad in zijn noot onder de bestre-
den beschikking van de rechtbank in JOR 2020/48 onder 6, die ove-
rigens de motivering in de beschikking ‘mager’ vindt en anders dan 
ik niet uit de beschikking haalt waarom de rechtbank tot het oordeel 
komt dat de begunstigde het bedrag van de bankgarantie had dienen 
terug te betalen aan [verweerster]. Mij lijkt als gezegd rov. 4.10 in-
zichtelijk te maken dat de rechtbank vooral het handelen van de cu-
rator in deze zwaar laat meewegen.

39  Bezwaarschrift 20, 24, brief 9 augustus 2019, 2e p., 2e al, plta [ver-
weerster] 15, aantekeningen zitting 26 september 2019 p. 2, 2e keer 
‘Kipper’.

40  Ook het middel neemt tot uitgangspunt dat in onze zaak sprake is 
van een abstracte bankgarantie, vgl. verzoekschrift tot cassatie 3.1 en 
ook [verweerster] gaat daar van uit, plta [verweerster] 6 en 15.

tor in strijd met een door hem na te leven verbintenis of ver-
plichting41. In de toelichting in 3.13 dat geen sprake is van 
ongerechtvaardigde verrijking stelt de curator dat de afwikke-
ling van de bankgarantie in onze zaak op de juiste wijze heeft 
plaatsgevonden. Vormbouw heeft conform de voorwaarden 
onder de bankgarantie geclaimd en had ook een vordering op 
[A] die het bedrag van de bankgarantie oversteeg. Vervolgens 
kwam uit de arbitrageprocedure dat die claim gelet op de on-
derliggende rechtsverhouding ten onrechte was, achteraf be-
zien. Het bedrag ter grootte van de bankgarantie is terecht op 
grond van deze titel, het arbitrale vonnis, door Vormbouw aan 
de boedel terugbetaald, de in het arbitrale vonnis vastgestelde 
vordering van [A] op Vormbouw kon wel als grondslag die-
nen hiervoor, zodat van ongerechtvaardigde verrijking van de 
boedel geen sprake is42.
2.29. Uit rov. 4.10-4.11 volgt dat de rechtbank van oordeel is 
dat de afwikkeling van de bankgarantie in onze zaak niet op 
de juiste wijze heeft plaatsgevonden: het bedrag van de bank-
garantie had volgens de rechtbank niet aan de boedel, maar 
aan [verweerster] moeten worden terugbetaald. We zagen bij 
de bespreking van subonderdeel 3.(ii) dat dit oordeel stand 
houdt, gegeven de specifieke omstandigheden van onze zaak. 
Dat steekt in wezen ook een stokje voor de daarop louter 
voortbouwende redenering van de curator, waarmee deze 
betoogt dat kort gezegd het arbitrale vonnis als titel geldt voor 
de terugbetaling aan de boedel en dat het niet erkennen als 
boedelschuld van de claim van [verweerster] niet in strijd is 
met een door de curator na te leven verbintenis of verplich-
ting. De rechtbank volgt de primaire grondslag aangedragen 
door [verweerster] als weergegeven in rov. 4.4. Op grond van 
de (feitelijke) specifieke omstandigheden van deze zaak, waar-
in de curator in nauwelijks verhulde bewoordingen wordt af-
gerekend op het laten bestaan van onduidelijkheid in de ar-
bitragezaak over de omstandigheid dat niet [A] maar 
[verweerster] de bankgarantie heeft doen stellen (vgl. rov. 
4.10), zodat het arbitrale vonnis niet als titel kan dienen voor 
terugbetaling aan de boedel en sprake is van ongerechtvaar-
digde verrijking, wordt geoordeeld dat dat een boedelschuld 

41  Vgl. de laatste grond uit HR 19 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, 
NJ 2012/291 m.nt. F.M.J. Verstijlen, JOR 2013/224 m.nt. G.A.J. 
Boek raad, JHV 2013/97 m.nt. Ferment, Ondernemingsrecht 
2014/29 m.nt. R.J. van Galen ([...]/[...]) om een boedelschuld aan te 
kunnen nemen.

42  Ik lees hierin (vgl. cassatierekest 2.7 sub (iv) en 3.13) niet de klacht 
dat geen sprake is van verrijking, omdat tegenover het bedrag van 
€ 2,5 ton op de boedelrekening een vordering ten belope van hetzelf-
de bedrag staat (vlg. de ‘Wenk’ van Verburg bij de bestreden uit-
spraak in RI 2019/92 en de JOR-noot (JOR 2020/48) van Boekraad 
onder 6). Als ik het goed zie, wordt in subonderdeel 3.(iv) met toe-
lichting (cassatierekest 2.7 sub (iv) en 3.13) bovendien niet geklaagd 
dat geen sprake is van ongerechtvaardigde verrijking, omdat de recht-
vaardiging is te vinden in de afspraken over de gestelde zekerheid of 
in het nalaten bepaalde aspecten daarvan te regelen, bijv. dat de 
oorzaak van de verarming is gelegen in de acceptatie door [verweer-
ster] dat de vordering die zij op de failliet zou verkrijgen als onder de 
bankgarantie zou worden getrokken verder niet was gesecureerd, 
zoals Boekraad eveneens in zijn genoemde JOR-noot onder 6 be-
spreekt. De enige reden dat volgens de klacht geen sprake is van 
(ongerechtvaardigde) verrijking is volgens de toelichting in 3.16 dat 
anders dan de rechtbank oordeelde, het arbitragevonnis wel als 
grondslag voor betaling aan de boedel kon gelden en om dezelfde 
reden ook niet onverschuldigd aan de boedel is betaald. Dat lijkt mij 
wat anders.
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oplevert, omdat [verweerster] vordering is ontstaan als gevolg 
van een nalaten van de curator in strijd met een door hem na 
te leven verbintenis of verplichting (rov. 4.11-4.12).
2.30. Anders gezegd: uit het arbitrale vonnis, in een zaak 
waarin [verweerster] niet betrokken was, is niet te halen wat 
de gemaakte afspraken zijn en wat de onderlinge rechtsver-
houding is met betrekking tot de bankgarantie. We hebben 
gezien dat gelet op de specifieke omstandigheden van deze 
zaak de rechtbank daarover heeft kunnen oordelen als ge-
daan. De vervolgens niet nader onderbouwde stelling in het 
cassatierekest in 3.13 dat anders dan de rechtbank heeft ge-
oordeeld, het arbitrale vonnis althans de daarin vastgestelde 
vordering van [A] op Vormbouw wel als grondslag kan die-
nen voor betaling aan de boedel van de € 2,5 ton, is dan niet 
toereikend en dàt kan niet tot cassatie leiden volgens mij.
2.31. Ook onderdeel 3 zie ik zodoende niet opgaan.

3. Conclusie
Ik concludeer tot verwerping van het cassatieberoep.

Hoge Raad

1. Procesverloop
Voor het verloop van het geding in feitelijke instantie verwijst 
de Hoge Raad naar de beschikking in de zaak 15/94 F van de 
rechtbank Midden-Nederland van 4 oktober 2019.
De curator heeft tegen de beschikking van de rechtbank be-
roep in cassatie ingesteld. Het cassatierekest is aan deze be-
schikking gehecht en maakt daarvan deel uit.
[verweerster] heeft geen verweerschrift ingediend.
De conclusie van de Advocaat-Generaal G.R.B. van Peursem 
strekt tot verwerping van het cassatieberoep.
De advocaat van de curator heeft schriftelijk op die conclusie 
gereageerd.

2. Uitgangspunten en feiten
2.1. In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.
(i) [verweerster] is een zustervennootschap van [A] B.V. 
(hierna: [A]).
(ii) Tussen [A] en Vormbouw B.V. (hierna: Vormbouw ) be-
stond een overeenkomst van onderaanneming.
(iii) In 2014 heeft [verweerster] voor [A] een bankgarantie 
doen stellen tot een bedrag van €  250.000 ten gunste van 
Vormbouw.
(iv) In de bankgarantie is onder meer het volgende bepaald:
‘[De bank] stelt zich hierbij (...) tegenover [Vormbouw] on-
herroepelijk en onvoorwaardelijk garant voor [[A]] (...), tot 
zekerheid voor de nakoming van diens uitvoeringsverplich-
tingen uit hoofde van de “overeenkomst van Inkoop en On-
deraanneming” (...) betreffende werkzaamheden en leverin-
gen ten aanzien van het (...) project (...), hierna “de Opdracht”, 
zulks tot een bedrag van in totaal maximaal EUR 250.000 (...), 
hierna: “het Maximum”.
Bank verbindt zich op grond van deze garantie ieder bedrag 
tot in totaal het Maximum op het eerste schriftelijk verzoek 
van [ Vormbouw ], binnen 3 werkdagen na ontvangst van het 
verzoek, aan [ Vormbouw ] te voldoen, indien naar de mening 
van [ Vormbouw ] [[A]] zijn uitvoeringsverplichtingen uit 
hoofde van de Opdracht niet of niet geheel nakomt, doordat 
[[A]] in staat van faillissement is geraakt, niet zijnde aange-
vraagd door [ Vormbouw ], surseance van betaling aanvraagt, 
aan zijn crediteuren een onderhands akkoord aanbiedt dan 
wel in liquidatie treedt of anderszins in zijn bevoegdheid om 
rechtshandelingen te verrichten wordt beperkt.’

(v) [A] is op 4 februari 2015 in staat van faillissement ver-
klaard met benoeming van de curator als zodanig.
(vi) Een dag na de faillietverklaring heeft Vormbouw aan-
spraak gemaakt op het bedrag van € 250.000 uit hoofde van de 
bankgarantie.
(vii) Na uitbetaling van het bedrag van € 250.000 aan Vorm-
bouw heeft de bank de bankrekening van [verweerster] voor 
dat bedrag gedebiteerd.
(viii) Tijdens het faillissement is de curator een arbitrale pro-
cedure gestart tegen Vormbouw ter inning van een vordering 
van [A] op Vormbouw wegens onbetaalde facturen. Vorm-
bouw heeft in die procedure, in overleg met de curator en met 
toestemming van de rechter-commissaris, in reconventie een 
vordering jegens [A] ingesteld wegens het niet-afmaken van 
het werk door [A].
(ix) Bij vonnis van 8 januari 2019 heeft de Raad van Arbitrage 
geoordeeld dat de openstaande vordering van [A] op Vorm-
bouw € 667.294,69 bedraagt, en dat de schade van Vormbouw 
als gevolg van het faillissement van [A] € 549.019,22 bedraagt. 
Het scheidsgerecht heeft vervolgens overwogen:
‘163. Na verrekening resteert een door [Vormbouw] aan [[A]] 
te betalen bedrag van (...) € 118.275,47 exclusief btw.
164. Tussen partijen staat vast dat hoofdaanneemster na het 
faillissement van onderaanneemster de bankgarantie van 
€ 250.000 heeft getrokken.
165. Het bedrag van de bankgarantie dient bij genoemde 
€ 118.275,47 te worden opgeteld, zodat aan onderaanneem-
ster betaling toekomt van € 368.275,47 exclusief btw.’
Het scheidsgerecht heeft Vormbouw veroordeeld aan de cura-
tor per saldo te betalen € 368.275,47.
(x) Vormbouw heeft het bedrag van € 368.275,47 aan de cura-
tor betaald.
2.2. Tussen [verweerster] en de curator bestaat verschil van 
mening over de vraag of de vordering die [verweerster] jegens 
[A] heeft ter zake van de uitgewonnen bankgarantie (zie hier-
voor in 2.1 onder (iii) en (vi)), in het faillissement van [A] een 
boedelschuld is, zoals [verweerster] meent, of een gewone 
concurrente schuld, zoals de curator betoogt. De curator heeft 
een verzoek gedaan om een tussentijdse uitdeling in het 
faillissement te doen, met als doel om reeds tijdens het faillis-
sement duidelijkheid te verkrijgen over de status van de vor-
dering van [verweerster]. De door de rechter-commissaris 
goedgekeurde tussentijdse uitdelingslijst is ter griffie neerge-
legd. De vordering van [verweerster] is daarop opgenomen als 
gewone concurrente vordering.
2.3. [verweerster] is op de voet van art. 184 Fw in verzet geko-
men tegen de uitdelingslijst. Zij heeft de rechtbank, voor zo-
ver in cassatie van belang, verzocht te bepalen dat haar vorde-
ring een boedelschuld is en dat de tussentijdse uitdelingslijst 
in die zin dient te worden aangepast. [verweerster] heeft 
daartoe aangevoerd dat Vormbouw ten onrechte de bankga-
rantie heeft getrokken en dat de boedel van [A] daardoor on-
gerechtvaardigd is verrijkt. [verweerster] heeft verder aange-
voerd dat de curator op grond van de redelijkheid en 
billijkheid gehouden is het ontvangen bedrag van de bankga-
rantie aan [verweerster] te doen toekomen.
2.4. De rechtbank heeft het verzet gegrond verklaard, bepaald 
dat de vordering van [verweerster] is aan te merken als boe-
delschuld en de curator bevolen de tussentijdse uitdelingslijst 
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in die zin te wijzigen.43 Daartoe heeft de rechtbank het volgen-
de overwogen:
‘4.6. Gelet op de tekst van de bankgarantie en op de overeen-
komst tussen Vormbouw en [verweerster] mocht de bankga-
rantie naar het oordeel van de rechtbank geïnd worden na het 
uitspreken van het faillissement van [A]. Immers, op dat mo-
ment was nog niet vastgesteld dat de schade van Vormbouw 
lager zou zijn dan de nog openstaande vordering van [A], 
waardoor Vormbouw ervan uitging dat zij wel degelijk een 
schadevordering op [A] had, waarvoor deze bankgarantie was 
gesteld. Dat de bedoeling van de bankgarantie anders was 
blijkt niet afdoende uit de door [verweerster] overgelegde 
verklaringen. Van belang hierbij is wat er tussen Vormbouw 
en [verweerster] is overeengekomen, en niet tussen [A] en 
[verweerster]. (...) Gelet op het vorenstaande is de bankgaran-
tie naar het oordeel van de rechtbank aanvankelijk niet ten 
onrechte getrokken door Vormbouw. (...)
(...)
4.8. De rechtbank stelt vast dat in het vonnis van de Raad van 
Arbitrage niets vermeld staat met betrekking tot de bankgaran-
tie anders dan dat Vormbouw deze in het geheel diende over te 
maken aan de boedel nadat gebleken was dat de vordering van 
[A] op Vormbouw hoger is dan de door Vormbouw geleden 
schade. Desgevraagd heeft de curator ter zitting verklaard niet 
te weten of er tijdens de arbitrageprocedure is gesproken over 
het al dan niet terecht trekken van de bankgarantie. Naar de 
rechtbank begrijpt is de Raad van Arbitrage achteraf bezien van 
oordeel dat de bankgarantie ten onrechte getrokken is door 
Vormbouw, nu Vormbouw (ook) het gehele bedrag van de 
bankgarantie diende over te maken aan de  boedel.
(...)
4.10. Uit hetgeen hiervoor is overwogen volgt dat in het von-
nis van de Raad van Arbitrage niets vermeld staat over wie de 
bankgarantie heeft gesteld. Desgevraagd heeft de curator ter 
zitting verklaard niet te weten of de Raad van Arbitrage ermee 
bekend was wie de bankgarantie had gesteld en of dit punt aan 
de orde is gekomen tijdens de arbitrageprocedure. Nu de Raad 
heeft bepaald dat het gehele bedrag van de bankgarantie 
(€ 250.000) moest worden voldaan aan de boedel lijkt het erop 
dat in de arbitrageprocedure niet aan de orde is geweest dat de 
bankgarantie niet was gesteld door [A] maar door [verweer-
ster] voor [A] ten gunste van Vormbouw. De rechtbank volgt 
daarom [verweerster] in haar standpunt dat het arbitrale von-
nis gebaseerd is op een verkeerd uitgangspunt. De Raad ging 
er blijkbaar vanuit dat de bankgarantie was gesteld door [A] 
zelf en niet door [verweerster]. Omdat de Raad hiervan niet 
op de hoogte was, althans leek te zijn, is naar het oordeel van 
de rechtbank onterecht bepaald dat het bedrag van de bank-
garantie aan de boedel moest worden overgemaakt in plaats 
van aan [verweerster]. Feiten of omstandigheden die dat an-
ders doen zijn zijn door de (advocaat van de) curator (vol-
doende) gesteld noch gebleken. Gelet op de onderbouwde 
stelling van [verweerster] had het op de weg van de curator 
gelegen te stellen en zo nodig te onderbouwen dat de Raad 
wist dat de bankgarantie niet was gesteld door [A] maar door 
[verweerster]. Immers, anders dan [verweerster] was de cura-
tor partij in het arbitrageproces. De rechtbank heeft geen 
kennis kunnen nemen van de processtukken van het arbitra-
geproces nu deze niet in het geding zijn gebracht door (de 
advocaat van) de curator. Zoals hiervoor reeds is overwogen 

43  Rechtbank Midden-Nederland 4 oktober 2019, 
ECLI:NL:RBMNE:2019:4908.

heeft de curator enkel desgevraagd aangegeven niet te weten 
of de Raad van Arbitrage ermee bekend was wie de bankga-
rantie had gesteld en of dit punt aan de orde is gekomen tij-
dens de arbitrageprocedure.
4.11. Gelet op het vorenstaande is de rechtbank van oordeel 
dat het vonnis van de Raad van Arbitrage niet als grondslag 
kan dienen voor de betaling aan de boedel. Aangezien Vorm-
bouw het bedrag van de bankgarantie had dienen terug te 
betalen aan [verweerster] en niet aan de boedel is er sprake 
van ongerechtvaardigde verrijking van de boedel. Nu de cura-
tor het bedrag van de bankgarantie vervolgens niet heeft vol-
daan aan [verweerster] is er een vordering ontstaan als gevolg 
van een nalaten van de curator in strijd met een door hem na 
te leven verbintenis of verplichting.
4.12. Op grond van al het bovenstaande dient de vordering 
van [verweerster] te worden aangemerkt als een boedelschuld 
en dient de tussentijdse uitdelingslijst hiertoe te worden aan-
gepast. Het verzet wordt ten aanzien van het primaire verzoek 
dan ook gegrond verklaard. Gelet hierop behoeven de overige 
stellingen en weren ten aanzien van het primaire en subsidiai-
re verzoek geen bespreking meer.’

3. Beoordeling van het middel
3.1. Onderdeel 2 van het middel klaagt dat de rechtbank (in 
rov. 4.8) een onbegrijpelijke uitleg heeft gegeven aan het ar-
bitrale vonnis (zie hiervoor in 2.1 onder (ix)), door te oorde-
len dat, naar de rechtbank begrijpt, de Raad van Arbitrage 
achteraf bezien van oordeel is dat de bankgarantie ten onrech-
te door Vormbouw is getrokken, nu Vormbouw (ook) het ge-
hele bedrag van de bankgarantie diende over te maken aan de 
boedel.
Onderdeel 3 is gericht tegen het oordeel van de rechtbank (in 
rov. 4.10-4.11) dat de boedel van [A] door de betaling van het 
bedrag van €  250.000 ongerechtvaardigd is verrijkt omdat 
Vormbouw het bedrag van de bankgarantie had moeten terug-
betalen aan [verweerster] en niet aan de boedel van [A]. Het 
onderdeel klaagt onder meer dat de rechtbank hiermee heeft 
miskend dat de situatie dat gebleken is dat de hoofdschuldenaar 
(hier [A]) in de onderliggende verhouding met de begunstigde 
van de bankgarantie (hier Vormbouw ) niets aan laatstge-
noemde verschuldigd was, zich in dit geval niet voordoet, al-
thans dat zij een onbegrijpelijk oordeel heeft gegeven.
3.2. De stukken van het geding, waaronder het arbitrale von-
nis (zie hiervoor in 2.1 onder (ix)), laten geen andere conclu-
sie toe dan dat Vormbouw ten tijde van het inroepen van de 
bankgarantie een vordering had op [A] die het bedrag van de 
bankgarantie oversteeg, zodat nadien geen verplichting is ont-
staan tot terugbetaling van het onder de bankgarantie geïnde 
bedrag. Dat de arbiters het bedrag van € 250.000, dat Vorm-
bouw had geïncasseerd door het inroepen van de bankgaran-
tie, hebben opgeteld bij het bedrag dat Vormbouw per saldo 
aan de boedel van [A] diende te betalen, vormt geen aanwij-
zing in een andere richting. Die optelling vloeit immers in het 
arbitrale vonnis onmiskenbaar daaruit voort dat in de arbitra-
le procedure de vorderingen van [A] en Vormbouw over en 
weer zijn vastgesteld en vervolgens met elkaar zijn verrekend 
en dat in die procedure is geoordeeld dat Vormbouw per sal-
do (na die verrekening) een bedrag van € 118.275,47 aan [A] 
verschuldigd was, waarbij nog niet was meegenomen dat 
Vormbouw al een betaling van € 250.000, had ontvangen op 
haar vordering op [A] door uitwinning van de bankgarantie. 
De arbiters hebben die betaling, die resulteerde in een ver-
mindering van de vordering van Vormbouw op [A], vervol-
gens alsnog in de verrekening betrokken. Daaruit volgt geens-
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zins dat de arbiters hebben geoordeeld dat Vormbouw de 
bankgarantie ten onrechte heeft geïnd en dat zij het daarmee 
gemoeide bedrag uit dien hoofde dient terug te betalen.
3.3. Gelet op het hiervoor in 3.2 overwogene geeft het oordeel 
van de rechtbank dat het bedrag van de bankgarantie moest 
worden terugbetaald en dat terugbetaling heeft plaatsgevon-
den aan [A], blijk van een onjuiste rechtsopvatting, dan wel is 
dit oordeel in het licht van de gedingstukken onbegrijpelijk. 
De daarop voortbouwende oordelen dat de boedel van [A] 
ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van [verweerster] 
doordat het bedrag van de bankgarantie is terugbetaald aan 
[A] in plaats van aan [verweerster], en dat [verweerster] terza-
ke een boedelvordering heeft jegens de curator, kunnen daar-
om evenmin in stand blijven.
3.4. De onderdelen treffen in zoverre dus doel. De overige 
klachten van het middel behoeven geen behandeling.
3.5. De Hoge Raad kan zelf de zaak afdoen. De stukken van 
het geding laten geen andere conclusie toe, mede in het licht 
van het hiervoor in 3.2 overwogene, dan dat het verzet van 
[verweerster] tegen de tussentijdse uitdelingslijst ongegrond 
is, nu dit berust op de onjuiste stellingen dat Vormbouw ten 
onrechte de bankgarantie heeft getrokken, dat het geïnde be-
drag is terugbetaald aan [A] en dat de boedel van [A] daar-
door ongerechtvaardigd is verrijkt althans dat daardoor de 
curator op grond van de redelijkheid en billijkheid gehouden 
is het ontvangen bedrag van de bankgarantie aan [verweer-
ster] te doen toekomen. [verweerster] heeft ter zake derhalve 
geen boedelvordering in het faillissement van [A]. De Hoge 
Raad zal het verzet van [verweerster] ongegrond verklaren.

4. Beslissing
De Hoge Raad:
– vernietigt de beschikking van de rechtbank Midden-Neder-
land van 4 oktober 2019;
– verklaart het verzet van [verweerster] ongegrond;
– veroordeelt [verweerster] in de kosten van het geding in 
cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van de curator be-
groot op € 404,07 aan verschotten en € 2.200 voor salaris.

NOOT

1. Het gaat in deze uitspraak over de abstracte bankgarantie, 
een en ander tegen de achtergrond van een verzet tegen een 
tussentijdse uitdeling in een faillissement.
2. De abstracte bankgarantie is een rechtsfiguur waarbij de 
bank in opdracht een betalingsverplichting op zich neemt ten 
gunste van een begunstigde ter voldoening van verplichtin-
gen uit een onderliggende rechtsverhouding. Vaak is de 
schuldenaar in de onderliggende rechtsverhouding dezelfde 
partij als de opdrachtgever van de bankgarantie, net zoals de 
schuldeiser in de onderliggende rechtsverhouding en de be-
gunstigde van de bankgarantie dezelfde partij zijn, maar dat 
hoeft niet.
3. De abstracte bankgarantie roept een zelfstandige beta-
lingsverplichting in het leven waartegen verweren uit de on-
derliggende rechtsverhouding niet in de weg kunnen staan. 
Als voldaan is aan de in de bankgarantie geformuleerde 
voorwaarden, dan betaalt de bank aan de begunstigde. De 
bank waagt zich niet (en wil zich ook niet wagen) aan een be-
oordeling van (verweren in) de onderlinge rechtsverhouding 
tussen schuldeiser en schuldenaar.
4. In deze zaak is de vraag aan de orde hoe abstract de ab-
stracte bankgarantie is. Het antwoord van de Hoge Raad is 

helder: heel abstract. Hij gaat daarmee contrair aan de con-
clusie van A-G Van Peursem die uitdrukkelijk een lans had 
gebroken voor een minder abstracte aanpak vanwege de 
specifieke omstandigheden van dit geval 
(ECLI:NL:PHR:2020:473, r.o. 2.23).
5. De Hoge Raad houdt vast aan het beginsel van strikte con-
formiteit (HR 9 juni 1995, ECLI:NL:HR:ZC1749 (niet gepubli-
ceerd op rechtspraak.nl), NJ 1995/639 (Gesnoteg/Mees Pier-
son)). Een uitzondering kan zich voordoen bij bedrog  
of willekeur op grond van de derogerende werking  
van de redelijkheid en billijkheid (HR 26 maart 2004, 
ECLI:NL:HR:2004:AO2778, «JOR» 2004/153 (Anthea Yachting/
ABN Amro)).
6. De strikte benadering is volgens de Hoge Raad noodzake-
lijk vanwege het karakter van de bankgarantie, de functie die 
deze heeft in het handelsverkeer en de hiervoor beschreven 
positie van de bank. Uit de aard van de abstracte bankgaran-
tie vloeit voort dat bij de uitleg daarvan een groot gewicht 
wordt toegekend aan de strikt te lezen bewoordingen van de 
garantie (HR 13 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:600, ABN 
Amro/Amstelpark). Overigens betekent dit niet dat de onder-
liggende verhouding nooit een rol speelt; als de letterlijke 
interpretatie geen uitkomst biedt, dan zal moeten worden 
terug gevallen op Haviltex voor wat betreft de uitleg van (be-
palingen in) de bankgarantie waarbij de onderliggende 
rechtsverhouding een rol kan spelen (ECLI:NL:HR:2018:2297, 
«JOR» 2019/66 (Rabobank/Rollecate)).
7. Omdat de A-G op basis van de specifieke omstandigheden 
van dit geval, ondanks de strikte leer van de Hoge Raad, tóch 
een minder abstracte benadering op zijn plaats achtte, is het 
interessant om die omstandigheden te bespreken. Die waren 
als volgt:
– De opdrachtgever van de bankgarantie was niet dezelfde 
partij als de schuldenaar in de onderliggende rechtsverhou-
ding (in dit geval de onderaannemer); de opdrachtgever was 
haar zustervennootschap.
– In de bankgarantie stond dat de hoofdaannemer (in dit ge-
val de schuldeiser in de onderliggende rechtsverhouding) de 
garantie van € 250.000 mocht trekken als de onderaannemer 
zou failleren.
– De onderaannemer failleerde en de hoofdaannemer trok de 
bankgarantie en kreeg € 250.000 van de bank betaald.
– Gedurende het faillissement startte de curator van de on-
deraannemer een arbitrageprocedure tegen de hoofdaanne-
mer. In die procedure kwam vast te staan dat de onderaan-
nemer een vordering had op de hoofdaannemer van 
€ 667.294,69 en dat de hoofdaannemer een vordering had 
van € 549.019,22 op de onderaannemer.
– In deze procedure werd niet duidelijk dat niet de gefailleer-
de onderaannemer maar de zustervennootschap de op-
drachtgever van de bankgarantie was.
– In het arbitrale vonnis was bepaald dat de hoofdaannemer 
het saldo van beide vorderingen (€ 118.275,47) plus het be-
drag van de getrokken bankgarantie (€ 250.000) aan de cura-
tor moest betalen.
– De hoofdaannemer betaalde € 368.275,47 aan de curator en 
het arbitrale vonnis kreeg kracht van gewijsde.
8. Uiteraard is de zustervennootschap van de onderaanne-
mer niet blij dat er aan de curator en niet aan haar als op-
drachtgever van de bankgarantie is betaald, nu vaststaat dat 
de vordering van de onderaannemer hoger was dan die van 
de hoofdaannemer en er per saldo juist een vordering op de 
hoofdaannemer bestond in plaats van andersom.
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9. Het faillissement van de onderaannemer vormt daarin een 
niet onbelangrijk detail. De zustervennootschap stelt zich op 
het standpunt dat hierdoor sprake is van ongerechtvaardigde 
verrijking van de boedel zodat zij in dat geval een boedelvor-
dering heeft (HR 13 april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, 
«JOR» 2013/224 (Koot Beheer/Tideman q.q.)), terwijl zij zon-
der die grondslag slechts kan opkomen als concurrente 
schuldeiser in het faillissement (op grond van bestaande fi-
nancieringsovereenkomsten tussen de onderaannemer en 
de zustervennootschap, zo neem ik aan, omdat die vordering 
alleen in dat geval als een reeds bestaande toekomstige – en 
dus verifieerbare – vordering kwalificeert (HR 9 juli 2004, 
ECLI:NL:HR:2004:AO7575, «JOR» 2004/222 (Bannenberg q.q./
NMB-Heller); HR 16 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:3023, 
«JOR» 2016/20 (De Lage Landen/Logtenstijn q.q.) en HR 13 
april 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6108, 2013/224 (Koot Beheer/
Tideman q.q.)). Als concurrente schuldeiser moet zij de ande-
re schuldeisers van de onderaannemer naast zich dulden, 
terwijl een boedelvordering een onmiddellijke aanspraak 
geeft.
10. De curator stelt zich op het standpunt dat sprake is van 
een concurrente vordering en bij de verificatievergadering 
wordt de vordering van de zustervennootschap op de lijst 
van erkende concurrente schuldeisers geplaatst, met als 
voorwaarde dat er niet wordt uitgekeerd op de door de zus-
tervennootschap gepretendeerde boedelvordering. Op grond 
van art. 184 Fw is de zustervennootschap bij bezwaarschrift 
in verzet gekomen tegen de uitdelingslijst en heeft zij de 
rechtbank verzocht om te bepalen dat haar vordering een 
boedelschuld is en dat de uitdelingslijst hiertoe moet worden 
aangepast.
11. De zustervennootschap kiest er dus voor om in rechte de 
tussentijdse uitdeling op haar eigen concurrente vordering te 
betwisten in plaats van toewijzing van haar boedelvordering 
te vorderen. De reden daarvoor zal zijn gelegen in de snel-
heid van deze procedure. Een door de rechter-commissaris 
goedgekeurde uitdelingslijst ligt tien dagen ter inzage (art. 
183 Fw) en bij verzet wordt direct na die termijn een datum 
bepaald voor de behandeling van het verzet (art. 185 lid 1 
Fw). De rechtbank geeft vervolgens op dezelfde dag, althans 
zo spoedig mogelijk, een beslissing op het verzet (art. 185 lid 
3 Fw), waartegen nog slechts cassatie openstaat (art. 187  
lid 1 Fw).
12. De zustervennootschap stelt dat de onderaannemer on-
gerechtvaardigd is verrijkt omdat de hoofdaannemer het be-
drag van de bankgarantie heeft terugbetaald aan de curator 
van de begunstigde van de bankgarantie, terwijl die begun-
stigde geen opdrachtgever van de bankgarantie was. Volgens 
de curator is geen sprake van ongerechtvaardigde verrijking 
omdat het arbitrale vonnis de grondslag vormt voor de beta-
ling.
13. De rechtbank concludeert dat de arbiters achteraf kenne-
lijk van oordeel waren dat de bankgarantie ten onrechte was 
getrokken omdat het gehele bedrag aan de curator moest 
worden betaald. Omdat tijdens die arbitrale procedure niet 
aan de orde was gekomen dat de bankgarantie niet door de 
gefailleerde maar door haar zustervennootschap was ge-
steld, zou het arbitrale vonnis gebaseerd zijn op een verkeerd 
uitgangspunt. Gelet daarop kan het arbitrale vonnis niet als 
grondslag voor de betaling dienen en is sprake van onge-
rechtvaardigde verrijking, aldus de rechtbank.
14. De A-G stelt zich in cassatie vervolgens – min of meer – 
op hetzelfde standpunt als de rechtbank. Volgens hem is de 
vordering van de hoofdaannemer door verrekening tenietge-

gaan en had de hoofdaannemer als begunstigde van de 
bankgarantie achteraf bezien niets meer te vorderen. Het kan 
wel zo zijn dat in beginsel gekeken moet worden naar de si-
tuatie ten tijde van het inroepen van de bankgarantie en of 
op dat moment is voldaan aan de voorwaarden van de bank-
garantie, maar – zo stelt de A-G – dat miskent de essentie 
van deze specifieke zaak. Die essentie is volgens hem de rol 
van de curator die de arbiters niet zou hebben verteld dat 
niet de onderaannemer maar haar zustervennootschap hier 
de opdrachtgever van de bankgarantie was en dat er dus 
geen sprake was van een standaardsituatie waarbij de schul-
denaar ook de opdrachtgever is. Daardoor zouden de arbi-
ters bij hun beslissing om het bedrag van de bankgarantie 
terug te laten betalen aan de curator zijn uitgegaan van de 
verkeerde situatie. Kortom, volgens de A-G moet de onder-
liggende rechtsverhouding in dit specifieke geval toch (een 
beetje) meespelen.
15. Kennelijk had de A-G al een vermoeden (naar ik aanneem 
vanwege de hiervoor genoemde jurisprudentie) dat de Hoge 
Raad anders zou oordelen, want hij sluit zijn betoog af met 
de woorden: ‘[d]enkbaar is niettemin dat de voordelen van 
een strak abstract stelsel hier toch de doorslag moet krijgen 
[...]. Ik meen van niet [...], maar dat is een beslispunt voor 
Uw Raad’.
16. En zo geschiedde. De Hoge Raad stelt simpelweg vast dat 
de hoofdaannemer ten tijde van het inroepen van de bankga-
rantie een vordering op de onderaannemer had. Op grond 
daarvan was hij gerechtigd om de bankgarantie in te roepen 
en daarom kan nadien ook geen verplichting tot terugbeta-
ling ontstaan.
17. Met de Hoge Raad ben ik van mening dat in het arbitrale 
vonnis – dé essentie volgens de A-G – niet kan worden gele-
zen dat arbiters zouden hebben geoordeeld dat de bankga-
rantie ten onrechte was geïnd of dat het daarmee gemoeide 
bedrag moest worden terugbetaald. Van terugbetaling was 
geen sprake. De arbiters hebben, na het inroepen en uitbeta-
len van de bankgarantie, simpelweg de vorderingen over en 
weer vastgesteld en er daarbij rekening mee gehouden dat 
de hoofdaannemer al € 250.000 op zijn vordering betaald 
had gekregen en hebben dat in de verrekening meegeno-
men.
18. Dit oordeel betekent dat het verzet van de zustervennoot-
schap tegen de uitdelingslijst niet slaagt en dat aan haar 
geen boedelvordering in het faillissement van de onderaan-
nemer toekomt.
19. Ik acht dit oordeel juist. De hoofdaannemer had een vor-
dering tot zekerheid waarvan aan hem een bankgarantie is 
gesteld. Om die reden mocht hij die garantie ook trekken. Dat 
in een latere procedure bleek dat de schuldenaar van zijn 
vordering tot zekerheid waarvan hij de bankgarantie had ge-
trokken een grotere tegenvordering had, doet daar niets aan 
af. Uit de aard en het doel van de bankgarantie volgt dat de 
begunstigde zo’n procedure niet hoeft af te wachten en dat 
een bank daar geen oordeel over hoeft te vormen. Dat de op-
drachtgever van een bankgarantie, wanneer hij zekerheid 
voor een derde stelt, in deze specifieke situatie, waarbij die 
derde failleert én vervolgens uiteindelijk een grotere tegen-
vordering blijkt te hebben op de begunstigde, bij de afwikke-
ling van het faillissement mogelijk naast het net vist, is wat 
mij betreft dan all in the game.
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