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I. Gevraagd is mij een bijdrage te leveren over het rechtskarakter van het documentair krediet, voornamelijk in verband met
de gebondenheid van de bank. Aan dit verzoek voldoe ik gaarne, te
meer daar de literatuur over dit voor het handelsverkeer zo heilzame
instituut bepaald niet overvloedig mag worden genoemd.
Intussen zal ik verschillende beperkingen moeten aanleggen.
Zo zal ik aileen het onherroepelijk documentair krediet in beschouwing
nemen en zal ik de problemen welke met betrekking tot de door
de verkoper bij de bank aangeboden documenten kunnen rijzen
onbesproken laten.

A. Uniform Customs and Practice for Documentary Credits
(Het Reglement)
2. Wie over documentair krediet schrijft, kan dit slechts doen
tegen de achtergrond van het Reglement, omdat dit reglement het
documentair krediet in essentie regelt (I). Vandaar dat men voor
de betekenis van dit instituut in de eerste plaats bij het Reglement
te rade moet gaan.

(1) Het Reglement legt vast wat een documentair krediet is, hoe het wordt geopend
en hoe het wordt afgewikkeld. Daarbij besteedt het - uiteraard - speciale aandacht aan
de over te leggen documenten (cognossement, polis, factuur e.d.) en aan de aansprakelijkheid van de banken. Vermits het documentair krediet het internationale handelsverkeer
vergemakkelijkt en bevordert, lag het belang van dat handelsverkeer bij een duidelijke
en uniforme regeling van dit krediet voor de hand. De lnternationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) heeft daarom onvermoeid geijverd voor een dergelijke regeling.
In 1929 verschenen onder haar auspicien de Uniform Regulations for Commercial Documentary Credits, welke in 1933 werden vervangen door de Uniform Customs and Practice
for Documentary Credits. Deze laatste regeling, welke in 1951 werd bijgeschaafd, onderging
in 1962 in verband met de toetreding van Engeland en de Dominions een belangrijke
wijziging doordat verschillende Engelse gebruiken en opvattingen omtrent het documentair
krediet werden geincorporeerd. Door de toetreding van Engeland en de Dominions is
het Reglement world-wide geworden. (Deze laatste versie is te vinden in brochure nr. 222
van de I. C. C., verkrijgbaar bij het Belgische Cornite van de I. C. C. te Brussel 8, Rue des Sols).
In verband met de ontwikkeling van het container-vervoer kan misschien andermaal een
wijziging van het Reglement worden tegemoet gezien.
Uiter<1ard mag niet worden verwacht, dat het Reglement voor ieder probleem dat bij
het documentair krediet rijst een oplossing biedt. Wanneer men echter bedenkt dat thana
aile banken van zeker 153 gebieden (waaronder de E.E.G.-landen, de U.S.A., Engeland
en de Dominions, Japan en lndonesie) en meerdere banken in 20 andere gebieden tot
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Paragraaf b van de General Provisions and Definitions van het
Reglement omschrijft het documentair krediet als :
Any arrangement, however named or described, whereby a bank
(the issuing bank), acting at the request and -in accordance with
the instructions of a customer {the applicant for the credit), is to
make payment to or to the order of ci third party (the beneficiary)
or is to pay, accept or negotiate bills of exchange (drafts) drawn
by the beneficiary, or authorises such payment to be made or such
drafts to be paid, accepted or _negotiated by another bank, against
stipulated documents and in compliance with stipulated terms and
conditions (1 ).

3· Deze omschrijving heeft zowel op het herroepelijk als op het
onherroepelijk documentair krediet betrekking. Vermits het ons
aileen om het laatstbedoeld krediet te doen is, is een verbijzondering
van de gegeven omschrijving noodzakelijk. Deze verbijzondering
verschaft ons artikel 3 van het Reglement, luidende :
An irrevocable credit is a definite undertaking on the part of an
issuing bank and constitutes the engagement of that bank to the
beneficiary or, as the case may be, to the beneficiary and bona fide
holders of drafts drawn and/or documents presented thereunder,
-ihat the- provisions for payment, acceptance or negotiation contained in the credit will be duly fulfilled, provided that all the terms
and conditions of the credit are complied with. An irrevocable
credit may be advised to a beneficiary through another bank without
engagement on the part of that other bank {the advising bank),
but when an issuing bank authorises another bank to confirm its
irrevocable credit and the latter does so, such confirmation constitutes
a definite undertaking on the part of the confirming bank either that
the provisions for payment or acceptance will be duly fulfilled or,
in the case of a credit available by negotiation of drafts, that the
confirming bank will negotiate drafts without recourse to drawer.
het Reglement zijn toegetreden en dat voorts pro~essen over het documentair krediet zeker in Nederland - betrekkelijk schaars zijn, dan is het zonder meer dtiidelijk hoezeer
het Reglement in een internationale behoefte heeft voorzien. De J.C.C. heeft dan ook
het internationale handelsverkeer een onschatbare dienst bewezen.
Voor het ontstaan en de ontwikkeling van het documentair krediet verwijs ik nader
naar RoGAAR, Documentaire Credieten 1933, biz. 5 e.v.; - CAHN, Het Accreditief, 1935,
biz. 8 e.v.; - GRADER VAN DER MAAs, Handboek voor Documentaire Kredieten, 1957,
biz. 7 e.v.
(1) De Franse vertaling van paragraaf b luidt : ,tout arrangement, quelle qu'en soit
Ia denomination ou la designation, par lequel une banque (banque emettrice) agissant d Ia

demande et conformement aux instructions d' un client ( donneur d' ordre) est chargee d' effectuer
un paiement dun tiers (beneficiaire) ou d son ordre, ou de payer, d'accepter, ou de negoCier
des effets de commerce ( traites} tires par le beneficiaire, ou d' autoriser que de tels p(liements
soient effectues ou que de telles traites soient payees, acceptees ou negociees par un_e autre banque,
contre remise des documents prescrits et pour autant que les conditions stipulees_soient respectees".

Such undertakings can neither be modified nor cancelled without
the agreement of all concerned (1).

Bij de uitwerking van deze laatste omschrijving beperk ik mij
eenvoudigheidshalve - voorlopig tot het onherroepelijk documentair krediet, waarbij slechts een bank, nl. de krediet openende
bank, is betrokken. Later kan dan worden nagegaan, hoe het gesteld
is met het meer gebruikelijk documentair krediet, waarbij meer dan
een bank, nl. de krediet openende en de krediet doorgevende bank
is betrokken. Voorts ga ik bij die uitwerking er van uit, dat de opdrachtgever van de bank en de begunstigde van het krediet elkaars wederpartijen zijn bij een koopovereenkomst, waarin de betaling van de
koopwaar door middel van een onherroepelijk documentair krediet
is gestipuleerd, vermits het doorgaans koopovereenkomsten zijn,
welke tot het openen van een documentair krediet leiden (2). En
ten slotte beperk ik mij tot het zogenaamde uitbetalingskrediet,
d.w.z. het documentair krediet waarover kan worden beschikt tegen
overgave van documenten, zonder dat daarbij door de verkoper op
de koper getrokken wissels worden geaccepteerd of gedisconteerd.
B. Het onherroepelijk documentair krediet (accreditief)
4· De hierboven weergegeven omschrijving leert, dat het (krachtens de koopovereenkomst) de bedoeling van de koper en de verkoper
is, dat de koper een (al dan niet door beide partijen in de koopovereenkomst aangewezen) bank verzoekt zich tegenover de verkoper gedurende een bepaalde periode - onvoorwaardelijk te verbinden
om deze tegen overlegging van bepaalde (in de koopovereenkomst)
omschreven documenten de (in de koopovereenkomst vastgelegde)
koopsom te voldoen. Geeft de bank aan dit verzoek gevolg door een
daartoe strekkende mededeling aan de verkoper, dan kunnen wij de
volgende drie rechtsverhoudingen onderscheiden :
(1) De Franse vertaling van art. 3 luidt : .,Un credit irrevocable est un engagement
ferme de Ia banque emettrice et comporte I' obligation de celle-ci vis-a-vis du beneficiaire ou
du porteur de bonne foi de traites emises etfou de documents presentes, que les clauses de paiement,
d' acceptqtion ou de negociation prevues au credit, seront dument executees pour autant que
toutes les conditions du credit soient respectees.
Un credit irrevocable peut etre notifie au beneficiaire par l' intermediaire d' une autre
banque (banque notificatrice), sans engagement pour celle-ci, mais quand une banque emettrice
autorise une autre banque d confirmer son credit irrevocable et que cette derniere agit en consequence, cette confirmation constitue de la part de la banque qui confirme un engagement
ferme, soit que les clauses de paiement ou d' acceptation seront executees, soit, dans le cas d'un
credit realisable par negociation de traites, que les traites seront negociees sans recours contre
)e tireur.
Ces engagements ne peuvent etre modifies ou annules sans l' accord de toutes les parties
interessees".
(:z) Zie voor andere overeenkomstendan koqp en verkoop: VAN NIEROP, Documentaire Credieten, W.P.N.R. 1934, 3355, en ZEYLEMAKER; Handelskoop, 1939·
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(a) de koopovereenkomst;
(b) de overeenkomst tussen de koper en de bank, strekkende tot
de opening van het accreditief;
(c) de overeenkomst tussen de verkoper en de bank, waarbij de
bank zich verbindt tegen overgave van documenten te zullen
betalen.
Duidelijk is dat tussen deze verschillende rechtsverhoudingen
een nauwe economische samenhang bestaat ; immers de sub (b) bedoelde verhouding strekt tot uitvoering van de koopovereenkomst,
terwijl de sub (c) bedoelde verhouding op haar beurt een uitvoering
is van de sub (b) bedoelde verhouding - en in zekere zin oak van
de koopovereenkomst.
De vraag die voor ons van belang is, is echter of tussen deze
drie verhoudingen oak rechtens verband bestaat, in het bijzonder
of de rechtsverhouding bank-verkoper afhankelijk is van de lotgevallen van M:n van de andere twee rechtsverhoudingen dan wel
van beide. Over deze vraag doet het Regleme:nt uitspraak.
In de eerste plaats bepaalt paragraaf c van de General Provisions
and Definitions :
Credits, by their nature, are separate transactions from the sales
or other contracts on which they may be based and banks are tn
no way concerned with or bound by such contracts (r).
Voorts bepaalt paragraaf f van deze Definitions :
A beneficiary can in no case avail himself of the contractual relationship existing between banks or between the applicant for the credit
and the issuing bank (2).
Deze tweevoudige uitspraak noopt tot een bespreking van de
relatie tussen de sub (c) bedoelde rechtsverhouding en de koopovereenkomst enerzijds en van de relatie tussen de sub (c) bedoelde rechtsverhouding en de sub (b) bedoelde rechtsverhouding (de accreditiefopdracht) anderzijds.
(1) De Franse vertaling van paragraaf c luidt : ,Les credits sont, par leur nature,
des operations commerciales distinctes des ventes ou autres contrats qui peuvent en former
Ia base mais qui ne regardent les banques en aucune faron et ne sauraient les engager".
Waarschijnlijk is paragraaf c oorspronke!ijk ontleend aan de Clauses et modalites
applicables aux ouvertures de credits documentaires adoptees par l' Union Syndicale des Banquiers de Paris et de Ia Province van 1924, waarin o.m. is bepaald : L'ouverture de credit
constitue par sa nature une operation absolument independante du contrat de vente intervenant
entre le donneur d'ordre et le beneficiaire. In de vorige edities van de Uniform Customs
(1933 en 1951) luidde de met paragraaf c corresponderende qepaling : Commercial documentary credits are essentially distinct transactions from sales contracts, on which they may
be based and which Banks are not concerned. (L'ouverture d'un credit constitue, par sa nature,
une operation independante du contrat qui pourrait en former Ia base et auquel les Banques
restent entierement etrangeres).
(2) De Franse vertaling van paragraaf f luidt : Le beneficiaire d'un credit ne peut
en aucun cas se prevaloir des rapports contractuels entre les Banques ou entre le donneur d'ordre
et Ia banque emettrice.
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C. De lotgevallen van de koopovereenkomst

5. Met betrekking tot de redactie van paragraaf c van de Uniform
Customs van 1933 en 1951 werd in beginsel algemeen aangenomen,
dat de rechtsverhouding bank-verkoper en in het bijzonder de verbintenis van de bank tegenover de verkoper een juridisch geheel
zelfstandige moest zijn en dat daarom deze verbintenis niet beroerd
werd door de lotgevallen van de koopovereenkomst (1).
Deze grondregel werd dan veelal geadstrueerd met de overweging dat de bank bij de koopovereenkomst geen partij is geweest,
terwijl het bovendien transacties betreft welke niet op het terrein
van de bank liggen. De bank zou derhalve met de koopovereenkomst
niets te maken willen hebben.
T e oordelen naar de tekst van paragraaf c zoals deze sinds de
herziening van 1962 luidt, is er niet de minste aanleiding te veronderstellen dat de banken hierover vandaag anders zouden oordelen.
Bij de lotgevallen van de koopovereenkomst moet in de eerste
plaats worden gedacht aan ontbinding wegens wanprestatie, aan
tussentijdse beeindiging met onderling goedvinden van koper en
verkoper, of krachtens faillissement, en aan tussentijdse opzegging
krachtens een daartoe strekkend beding. Voorts moet worden gedacht
aan vernietiging van de koopovereenkomst wegens onbekwaamheid,
onbevoegdheid of wilsgebreken als dwaling, dwang en bedrog. En
tenslotte moet worden gedacht aan de nietigheid en aan de nonexistentie van de koopovereenkomst (2).
De gevallen van nietigheid en non-existentie van de koopovereenkomst blijken de grootste moeilijkheden met betrekking tot de verbintenis van de bank tegenover de begunstigde-verkoper op te leveren.
Deze gevallen verdienen daarom bijzondere aandacht. Alvorens echter
tot deze gevallen over te gaan wil ik eerst melding maken van het
geval dat de koper failleert, omdat over dit geval zoveel te doen is
geweest en omdat met name de daarover in eerste instantie gegeven
(r) Zie bv. KAMPHUISEN en GROTHE VAN ScHELLACH, Documentaire Bankcredieten,
1927, biz. 20; -WOLFSBERGEN, Themis, 1930, blz.452 en 457;- RoGAAR, o.c., biz. 114;VAN NIEROP, o. c.; - CAHN, o. c., biz. 43; - ZEYLEMAKER, o. c., biz. 173 (1939); MoLENGRAAFF-ZEVENBERGEN, Leidraad, II, biz. 486 (1954). Voor wat de buitenlandse
literatuur betreft zie MoLENGRAAFF-ZEVENBERGEN, o. c., alsmede GuTTERIDGE-MEGRAH,
The Law of Commercial Credits, biz. 35 e.v. (Londen, 1955); - SToUFFLET, Le Credit
Documentaire, biz. 229 e.v. (Parijs, 1957), en DAVIs, The Law relating to Commercial Letters
of Credit, biz. 70 e.v. (Londen, 1960). Dit standpunt kan ook worden afgeleid uit het
arrest van het Amsterdamse Hof van r6 mei 1963, S & S, 2.1.1964, nr. 5, N. ]., 1964,
375, m.b.t. een geconfirmeerd documentair crediet. Zie tenslotte ook art. I 530, 2d•lid, C. c.,
luidenbe : .,La banca che ha confirmato il credito al venditore puo opporgli solo le eccezioni
derivanti dall' incompletezza o irregolaritd dei documenti e quelle relative al rapporto di
confirma del credito".
(2) Denkbaar is dat bepaalde lotgevallen van de koopovereenkomst in de accreditiefvoorwaarden, dat zijn de voorwaarden waarop de bank het accreditief ten gunste van de
verkoper opent, worden vermeld, waardoor de overeenkomst bank-verkoper van die lotgevallen afhankelijk wordt gemaakt. Een dergelijke afhankelijkheid wordt echter zelden
door de verkoper of de bank toegestaan.
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rechtsbeslissing een duidelijk inzicht geeft in de betekenis van de
door de bank_ bij het accreditief tegenover de verkoper aangegane
verbintenis.
6. De feiten waren als volgt. De Nederlandsche Handel-Maat~
schappij, N.V. had op verzoek van de bank van de koper de ten
behoeve van de verkoper geopende onherroepelijke accreditieven
geconfirmeerd. Bij de aanbieding van de voorgeschreven documenten
weigerde zij te betalen, omdat de koper inmiddels was gefailleerd,
als gevolg waarvan de kooptransacties waren ontbonden en de verplichtingen van de bank als accessoire verplichtingen zouden zijn
opgeheven. Het accessoire karakter van de bankverplichting, zo werd
beweerd, zou uit de kredietformulieren blijken, omdat de bank daarin
tegenover ·de verkoper had· verklaard dat zij van de .kooptransacties
en· van de verplichtingen van de koper kennis had genomen. In de
door de verkoper tegen de bank aangespannen procedure stelde de
Amsterdamse rechtbank de verkoper in het gelijk. Bij vonriis van
6 maart 1925 (N.J., 1926, 497), overwoog dit college o.m. :
,dat het beding, dat voor den kooper, wien op crediet zal worden
verkocht, oriherroepelijk crediet zal worden gesteld door een bij
den verkooper bekende en door hem vertrouwd wordende bankinstelling, geen andere beteekenis kan hebben dan dat de verkooper niet op .crediet aari dien kooper wil leveren, tenzij hij
zekerheid heeft, dat hij voot de leveranties, waartoe hij zich
zijnerzijds heeft verbonden, te zijner tijd zal worden betaald;
dat de verkooper slechts dan daaromtrent zekerheid heeft,
wanneer hij weet, dat, mocht de kooper uit hoofde van financieel
onvermogen buiten staat zijn, aan zijne betalingsverplichtingen
te voldoen, bedoelde bankinstelling die betaling zal doen;
dat derhalve het onherroepelijk crediet juist een waarborg is, dat
.de verkooper ook zal worden betaald wanneer de kooper niet
tneer kan betalen en failliet gaat ;
dat dus niet ter zake doet welke gevolgen het faillissement des
· koopers heeft t.o.v. zijn verplichtingen t.o. den verkooper en
.evenmin of de overeenkomst tusschen den verkooper en den
kooper door en ten gevolge van het faillissement ontbonden
wordt;
dat in het onderhavige geval er dus geen sprake van kan zijn,
dat de N.H.M. slechts zou hebben gegarandeerd dat de J.O.C.
(koper) de voor haar uit de koopovereenkomsten voortvloeiende
verbintenissen zal nakoinen, zoodat die garantie zou eindigen,
wanneer geen verbintenissen meer voor de J.O.C. uit die overeenkomsten zouden voortvloeien ;
dat daarentegen moet worden aangenomen, dat de N.H.M. zelfstandig op zich heeft genomen wel is waar n.a.v. die koopovereenkomsten tusschen de V.I.S.P. (verkoper) en de J.O.C. maar

krachteris op eeri lijn daarmede staande overeenkomsten tusschen
haar en de V.I.S.P. om de betalingen te doen, die de J.O.C.
bij 'die overeenkomsten heeft op zich genomen te doen."
Nadat de rechtbank aldus een zelfstandige betalingsplicht voor de
bank had vastgesteld, overwoog zij met betrekking tot het beroep
op de letterlijke tekst van de kredietformulieren :
,dat ... weliswaar in den aanhef door de N.H.M. wordt verklaard,
dat zij kennis ervan heeft genomen, dat de ].O.C. voormelde
koopovereenkomsten met de V.I.S.P. heeft gesloten, en dat de
J.O.C. verplicht is om de bij die overeenkomst gekochte suiker
aan de V.I.S.P. te betalen en voorts in den verderen inhoud
van die stukken, dat de N.H.M. de betaling verzekert van de
door de ].O.C. als koopster ontvangen of haar behoorlijk aangeboden suiker, maar dat daarmede niet wordt gesteld, dat de
N.H.M. een schuld op zich neemt uit de door de ].O.C. aangegane koopovereenkomst, doch slechts dat de verbintenis van
J.O.C. tegenover de VJ.S.P. de reden vormt voor de onvoorwaardelijke verbintenis van de N.H.M. t.o. de V.I.S.P. tot betaling van hetgeen de J.O.C. bij de koopovereenkomsten heeft
op zich genomen als koopprijs te betalen."
7· In de appel-procedure won daarentegen de N.H.M. het pleit
doordat het Amsterdamse hof de uitleg, welke volgens de N.H.M.
aan de kredietformulieren moest worden gegeven, deelde.
Nadat het hof had overwogen :
dat de benaming accreditief stellen of bankcrediet openen in de
bank- en handelswereld wordt gebruikt om tal van handelingen
van verschillende aard en met verschillende rechtsgevolgen aan
te duiden, terwijl de omstandigheid dat het in deze geldt een
onherroepelijk en geconfirmeerd crediet geen licht kan geven
omtrent de vraag hoever de verplichtingen van de bank, die het
crediet opende, zk:h uitstrekken,"
vervolgde het hof :
,dat uit dit laatste volgt dat in deze niet - zoals de Visp het
wil doen voorkomen - van belang is welke opvatting er in het
algemeen bestaat omtrent den aard en de rechtsgevolgen van
een onherroepelijk geconfirmeerd bankcrediet, doch dat moet
worden onderzocht welke de aard is, welke de rechtsgevolgen
zijn van het crediet dat in casu door de Handelmaatschappij ten
behoeve van de Visp is geopend, m.a.w. welke de verbintenissen
zijn door de Handelmaatschappij tegenover de Visp aangegaan,
omschreven in bovenbedoelde verklaringen d.d. ro september
1920;

dat deze verklaringen volgens hare duidelijke bewoordingen
slechts in dien zin kunnen worden opgevat, dat de Handel-
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maatschappij zich zelfstandig tegenover de Visp heeft verbonden
tot betaling van de suiker welke ingevolge de. . . koopovereenkomsten, op 21 juni 1920 tusschen de Visp en de J.O.C. tot
stand gekomen, door deze laatste ontvangen of door de Visp
behoorlijk was aangeboden, m.a.w. dat het door de Handelmaatschappij geopende crediet was gegeven tot afwikkeling van
gemelde koopovereenkomsten ; . . . dat reeds het weergeven dezer
koopovereenkomsten in bedoelde verklaringen ... er op wijst dat
de afwikkeling dier overeenkomsten het doel was van het verleenen van het crediet door de Handelmaatschappij en met het
verleenen van dit crediet ten nauwste samenhing ;
dat het geen verder betoog behoeft dat levering of aanbieding
van suiker door de Visp als bovenbedoeld niet kan plaats hebben
indien de koopovereenkomsten ontbonden waren door de faillietverklaring van de J.O.C., daar de Visp dan geen suiker meer
kon leveren of aanbieden op dat contract zoals in genoemde
verklaringen van 10 september 1920 vermeld;
dat de Handelmaatschappij zich derhalve bij deze verklaringen
duidelijk op het standpunt heeft gesteld dat de koopovereenkomsten ... door de Visp zouden worden uitgevoerd."
8. Ook de bestrijding door de verkoper van de stelling der bank,
dat de- betalingsverplichting van de bank accessoir zou zijn,_mocht
hem niet baten. Weliswaar achtte ook het hof deze stelling onjuist,
doch zulks nam niet weg dat de betalingsplicht niet verder strekte
dan het hof reeds had vastgesteld. Evenmin had het betoog van de
verkoper, dat het faillissement van de koper nooit de zelfstandige
verplichting van de bank tegenover de verkoper teniet zou kunnen
doen, succes. Want het ging volgens het hof niet om deze vraag,
maar om de vraag of de verbintenis van de bank oak gold voor het
geval de kooptransacties niet meer bestonden en dus niet meer konden
worden uitgevoerd.
Gezien de feitelijke aard van de beslissing van het hof lag het
voor de hand, dat het door de verkoper ingestelde beroep in cassatie
moest stranden; bij arrest van 19 april 1929 (W., 12006; N.J., 1929,
1716), verwierp de Hoge Raad het beroep en bevestigde hij de beslissing van het hof van 23 mei 1928.
De beslissing van het hof was voor Meijers aanleiding om haar
in zijn noot onder het arrest als een zeer betreurenswaardige uitspraak
te bestempelen, doordat zij onbekendheid met handelsgebruiken ~n
met de behoeften van het handelsverkeer verried en het hoofddoel
van het geconfirmeerde krediet ten enenmale miskende. Ik zou menen,
dat Meijers de uitspraak van het hof volkomen terecht critiseerde
en dat er voor de door Cahn ( 1) geopperde twijfel of de beslissing
(1) o.

c.,

biz. 45·

van het hof in dit speciale geval wel geheel onjuist was doordat de
kredietformulieren naar de kooptransacties verwezen, geen grond
was (r).
9· Thans de gevallen van non-existentie en van nietigheid van
de koopovereenkomst, gevallen waarover met betrekking tot de verbintenis van de bank onder de schrijvers allerminst eenstemmigheid is.
Bij de non-existentie van de koopovereenkomst heb ik de volgende gevallen op het oog :
(a) het accreditief wordt in afwachting van het afsluiten van de koopovereenkomst reeds tijdens de onderhandelingen - spoedshalve
- geopend omdat over de hoofdzaken reeds overeenstemming
is bereikt, terwijl de verdere onderhandelingen tenslotte niet tot
het sluiten van de beoogde koopovereenkomst leiden;
(b) het accreditief wordt geopend in afwachting van de vervulling
van een in de koopovereenkomst vervatte opschortende voorwaarde, terwijl deze voorwaarde niet in vervulling gaat;
(c) achteraf, na het sluiten van de koopovereenkomst en na het
openen van het daarin bedongen accreditief blijkt, dat er ten
aanzien van de koopovereenkomst nooit de vereiste wilsovereenstemming heeft bestaan.
In al deze gevallen, evenals trouwens in de gevallen waarin
contractspartijen de koopovereenkomst in onderling overleg tussentijds ontbinden of waarin een contractspartij gebruik maakt van het
haar contractueel toegekende recht van tussentijdse beeindiging, zal
de normale gang van zaken natuurlijk deze zijn, dat de bank zowel
van de koper als van de verkoper de instructie ontvangt om het reeds
geopende accreditief in te trekken. Een dergelijke instructie is trouwens
ook nodig vermits artikel 3, laatste lid van het Reglement voor het
wijzigen of intrekken van een geopend accreditief de medewerking
van alle daarbij betrokken partijen voorschrijft.
Mocht echter de verkoper aan de intrekking van het accreditief
niet willen medewerken, dan zou ik menen dat de bank toch tegenover
de verkoper verbonden blijft en daarom de haar aangeboden documenten zal moeten honoreren. Ik kom daar nader op terug.
ro. Voor wat het geval van nietigheid van de koopovereenkomst
betreft - en hetzelfde geldt eigenlijk ook voor het geval van nonexistentie - heb ik de stellige indruk, dat in bankierskringen geen
twijfel bestaat over de vraag of de bank tegenover de verkoper gebonden blijft. Door de formulering dat banks are 'in no way' concerned
(I) Aldus oak RoGAAR, o. c., biz. 203; - ScHOORDIJK, Beschouwingen over driepartijen-verhoudingen van obligatoire aard, I958, biz. 203 e.v. Zie ook Cass. Fr., 26 januari
I926, D., I926, I, 20I.
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with sales heeft men namelijk ook tot' uitdrukking willen brengen, dat
de eventuele nietigheid van de koopovereenkomst de verbintenis
van de bank tegenover de verkoper onverlet laat.
In haar toelichting op de herziene tekst van het Reglement 1951
heeft de N ederlandse Bankiersvereniging de gebondendheid van de
bank in geval van nietigheid van de koopovereenkomst met zoveel
woorden verkondigd. In de toelichting op de herziening van 1962
is deze opvatting niet met zoveel woorden herhaald, doch er is geen
reden aan te nemen dat de Nederlandse Bankiersvereniging in 1962
een andere mening zou zijn toegedaan dan in 1951.
Intussen mag hieruit niet de conclusie worden getrokken, dat
de kooptransactie als zodanig de bank onverschillig zou laten. Het
tegendeel is waar, want de bank pleegt voor het openen van het
gevraagde accreditief steeds na te gaan of de transactie of de koopwaar van dien aard is, dat zij aan de uitvoering van de transactie
door het openen van een accreditief haar medewerking kan verlenen.
De bank doet zulks echter niet omdat zij haar verbintenis tegenover
de verkoper afhankelijk acht van de lotgevallen van de koopovereenkomst, doch omdat zij haar goede naam niet in gevaar wil brengen.
Zo zal de bank er zeker van willen zijn dat de transactie, voor het
aangaan waarvan een deviezenvergunning vereist is, door een deviezenvergunning is gedekt omdat zij zich wel zal wachten betalingen
te verrichten welke in strijd zijn met haar deviezenregime.
Bovendien kan de bank bij de koopwaar een zakelijk belang
hebben. Want indien zij de - aan haar verpande - documenten
van de verkoper onder haar wil gaan houden zal zij moeten weten
of de koopwaar mag worden ge1mporteerd (1) en of er wel een markt
is om deze koopwaar te verkopen teneinde zich uit de opbrengst
daarvan te verhalen.
In verband met het feit dat de kooptransactie, voor de betaling
waarvan de opening van een accreditief wordt gevraagd, de bank niet
onverschillig laat, zal men in de practijk aan de vraag of de bank
tegenover de verkoper verbonden is als de koopwaar verboden waar
is of als de koopovereenkomst, bv. door het ontbreken van de vereiste
deviezenvergunning nietig is, als regel niet toekomen.
De door sommige schrijvers (2) verdedigde opvatting, dat de
nietigheid van de koopovereenkomst de verbintenis van de bank
tegenover de verkoper onverlet laat, is geen opinio communis.
Zo leert Schoordijk (3), dat indien partijen, dat zijn de bank
en de verkoper, bij het openen van het accreditief wisten dat de koop(1) Vgl. b.v. art. 16 Warenwet.
(2) VAN NIEROP, o. c.;- CAHN, o. c., biz. 43, noot I ; - STOUFFLET, o. c., biz. 311.
(3) o. c., biz. 202. Zie ook RoGAAR, o. c., biz. 148; - ZEYLEMAKER, o. c., biz. 190; FREDERICQ, Traite de Droit Commercial Belge, 1952, IX, biz. 324 en 333; - HEENEN,
Le credit irrevocable, Rev. Banque, 1952, biz. 463 e.v.; -:- A.P.R., Tw. Delegatieovereenkomst, door RoNSE, J., nr. 159 e.v.
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overeenkomst niet bestond, de bank betaling weigeren kan. Want
de overeenkomst bank-verkoper, ontstaan door het openen van het
accreditief, is dan zinloos - en dus rechtens niet relevant - doordat
ab initio vaststaat dat de verkoper het door de bank betaalde onmiddellijk zal moeten terugbetalen.
Daar gelaten of iedere zinloze overeenkomst rechtens inderdaad
irrelevant is, vraag ik mij af of bedoelde partijen ooit in de - vele .gevallen dat het accreditief terstond na het tot stand komen der koopovereenkomst wordt geopend, reeds een dergelijke wetenschap kunnen
hebben. In ieder gevallijkt mij een dergelijke wetenschap uitgesloten
in de gevallen waarin het accreditief in afwachting van het tot stand
komen van de koopovereenkomst is geopend.
Schoordijk wil deze wetenschap intussen niet beperken tot het
moment waarop het accreditief geopend wordt. Want hij acht de
bank ook bevoegd betaling onder het accreditief te weigeren indien
tussen de bank en de verkoper na het openen van het accreditief
de totale zekerheid is gegroeid dat de koopovereenkomst nietig is of
nooit heeft bestaan, of reeds bij onherroepelijk gewijsde nietig is
verklaard. Zo zou de bank bv. betaling kunnen weigeren indien
achteraf het accreditief blijkt te strekken ter afwikkeling van een
transactie in blanke slavinnen of indien de bank bij wijze van spreken
in kort geding zou kunnen waarmaken dat de koopovereenkomst
reeds krachtens artikel I302 Ned. B.W. (vgl. art. u84 Belg. B.W.)
ontbonden werd en boger beroep niet meer openstaat.
Afgezien van het onwerkelijk karakter van de door Schoordijk
gekozen voorbeelden, zou ik menen dat de door hem vooronderstelde
totale zekerheid tussen de bank en de verkoper omtrent de nietigheid
of non-existentie van de koopovereenkomst zich in de practijk niet
zal voordoen om de eenvoudige reden dat de banken zich altijd buiten
het koopcontract en de daaruit ontstane geschillen wensen te houden.
Doordat Schoordijk m.i. niet voldoende rekening houdt met de bankpraktijk, acht ik zijn opvatting niet overtuigend. Een dergelijk bezwaar
koester ik ook wanneer hij de rechtsgeldigheid van de relatie tussen
de bank en de verkoper tracht te verklaren.
D. De aard van de overeenkomst bank-verkoper
I I. De vraag naar de rechtsgeldigheid van de overeenkomst
bankverkoper mag met recht een beruchte vraag worden genoemd
want sinds het ontstaan van het accreditief zijn tal van pogingen
ondernomen om de rechtsgeldigheid van die overeenkomst te verklaren, zonder dat deze pogingen echter ooit tot een opinio communis
hebben geleid (4).

o.

(r) Zie voor een overzicht daarvan RoGAAR, o. c., biz. IIS e.v.; c., biz. r82 e.v. Zie ook STOUFFLET, o. c., biz. 367 e.v.

ZEYLEMAKER,

Zo verdedigt Zeylemaker (1) de opvatting, dat hier sprake zou
zijn van vooruitbetaling van de koopprijs (schuldoverneming).
Krachtens deze opvatting is de bank ingeval van nietigheid of
non-existentie van de koopovereenkomst niet- langer- tegenover
de verkoper gebonden.
Dorhout Mees (2) leert, dat de koper een beding ten behoeve
van de verkoper maakt, waarbij de bank als promissor fungeert. Deze
opvatting lijkt mij in strijd met paragraaf f van de General Provisions
and Definitions zoals deze paragraaf volgens van Nierop moet worden
verstaan. Volgens van Nierop, op wiens aandringen paragraaf f destijds in het Reglement werd opgenomen, zou de betekenis van paragraaf f deze zijn, dat het recht van de verkoper niet zijn grondslag
vindt in de afspraak tussen de bank en de koper tot de opening van
het accreditief. Daaruit leid ik a:f, dat het recht van de verkoper
tegenover de bank niet afhankelijk is van de geldigheid, d.i. van het
geldig bestaan en voortbestaan van de overeenkomst bank-koper.
Doch indien dit zo is, lijkt mij de kwalificatie : beding ten behoeve
van een derde niet wel mogelijk, omdat een beding ten behoeve van
een derde afhankelijk is van de rechtsgeldigheid van de overeenkomst
tussen de stipulator en de promissor (3).
Cahen (4) is van oordeel, dat men bij de overeenkomst bankverkoper te maken heeft met een verbintenis welke client tot zekerheid
van een-bestaande schuld- uit-een andere rechtsbetrekking en dat-de
gehoudenheid van de bank tot betalen wordt geabstraheerd van de
grondverhouding (koopovereenkomst). Van een - als gevolg van
de door de bank gegeven garantie - geheel zelfstandige, van de koop
overeenkomst geabstraheerde betalingsplicht wil Cahen echter niet
weten, omdat z.i. de koopovereenkomst invloed blijft uitoefenen op
de betalingsplicht van de bank. Die invloed zou dan hieruit blijken,
dat de bank de documenten - en dus oak de betaling - weigeren
mag indien deze niet voldoen aan de vereisten zoals deze in de koopovereenkomst zijn vastgesteld. Bovendien zou die invloed hieruit
blijken, dat de bank betaling weigeren mag indien de koopovereenkomst nietig is ten gevolge van een gedraging van de verkoper, zoals
bv. bedrog. Bij nietigheid van de koopovereenkomst verlangt de
schrijver nochtans vaststelling daarvan bij rechterlijk vonnis.
12. Behoudens het nader te bespreken geval van bedrog deel ik
de opvatting van Cahen niet. Vooreerst houdt de bank zich verre van
de koopovereenkomst en dus oak van de daarin opgenomen bepalingen
omtrent de verlangde documenten. Wat die documenten betreft gaat
(1) o. c., biz. 188 e.v.
(2) Kort begrip van het Nederlands Handelsrecht, 1964, nr. 2160.
(3) Zie oak : RoNSE, o. c., nr. 46, alsmede zijn bespreking van het geciteerde werk
van DoRHOUT MEEs, T.P.R., 1966, 6os e.v.
(4) Het Cognossement, 1964, biz. ·203 e.v.

de bank uitsluitend af op de mededelingen van de koper, terwijl een
verschil tussen de door de koper aan de bank opgegeven documenten
en de in de koopovereenkomst bedongen documenten de bank niet
regardeert. Bovendien acht ik het niet juist de overeenkomst bankverkoper (welke overeenkomst volgens de schrijver overeenkomst
vertoont met de borgtocht) (1) aan te merken als een handeling,
welke - rechtens - tot zekerheid voor de betaling van de koopsom
strekt. Feitelijk mage die strekking juist zijn doordat bet accreditief
de verkoper met betrekking tot de betaling van de koopsom- veel meer zekerheid biedt, rechtens is de overeenkomst bank-verkoper m.i.
niet een zekerheidsovereenkomst, d.w.z. een overeenkomst waarbij
de bank zich tegenover de verkoper verbindt tot meerdere zekerheid
voor de betalingsplicht van de koper. Het is immers niet de bedoeling
van partijen, dat eerst de koper om betaling moet worden verzocht
alvorens de bank tot betaling kan overgaan.
Men doet dunkt mij verstandig de overeenkomst bank-verkoper
aan te merken als een overeenkomst sui generis (2). Ook Schoordijk
neemt dit standpunt in. Deze kwalificatie is voor hem echter niet
voldoende, want hij wil bovendien de rechtens relevante oorzaak
van deze overeenkomst opsporen. Die oorzaak ontleent hij dan aan
de z.i. rechtsgeldige overeenkomst eerst betalen dan praten, welke
overeenkomst dezelfde trekken zou vertonen als de overeenkomst
bank-verkoper, zij het ook dat bij laatstgenoemde overeenkomst het
praten niet een kwestie is tussen de bank en de verkoper, maar tussen
de koper en de verkoper (3).
Onder de overeenkomst eerst betalen dan praten verstaat Schoordijk de overeenkomst, waarbij de contractspartijen in dier voege van
bet al dan niet bestaan van een rechtsbetrekking - materieelrechtelijk
- abstraheren, dat de ene partij een schuld erkent en betaling toezegt,
onverminderd zijn bevoegdheid om het betaalde wegens onverschuldigdheid terug te vorderen indien de rechtsbetrekking niet tot betaling
mocht verplichten, terwijl de andere partij terugbetaling van het
onverschuldigd betaalde toezegt. Een dergelijke overeenkomst acht
(1) Zie daarover nader KoRTHALs ALTES, Borgtocht naar hedendaagsch Nederlandsch
Recht, 1933, biz. 85, die wei een zekere overeenstemming met borgtocht constateert doch
de onderlinge verhoudingen geheel anders acht.
(2) Aldus ook FoRTAN1ER, Bankaccreditieven, in De Economist van 9 september 1923,
nr. 9, bJz. 599 e.v.; - KAMPHU1SEN en GROTHE VAN 8CHELLACH, o. c., bJz. 37; - RoGAAR,
o. c., biz. 132;- MoLENGRAAFF-ZEVENBERGEN, o. c., biz. 486;- STOUFFLET, o. c., biz. 367.
RoNSE, o. c., nr. 22, ziet in de figuur van het accreditief een delegatieovereenkomst, dus
een benoemde overeenkomst. Onder de delegatie-overeenkomst verstaat hij een driepartijen overeenkomst, waarbij een persoon (delegant), die een prestatie mag verwachten
van een ander (gedelegeerde) aan deze opdracht geeft zich persoonlijk te verbinden jegens
een derde (delegataris), die van de eerste een prestatie verwacht. AI naar de toestemming
van de delegataris verbindt de gedelegeerde zich naast de delegant of te zijner vervanging.
De conclusies waartoe de schrijver aan de hand van dit uitgangspunt komt, stemmen
in velerlei opzicht overeen met de in dit artikel voorgestane opvattingen.
(3) o. c., p. 198 e. v. De kwalificatie : eerst betalen dan praten werd reeds door RoGAAR
gebruikt.

hij n=ichtsgeldig voorzover niet vaststaat, dat de andere partij wegens
het ontbreken van een fundamentele rechtsbetrekking het op grand
van die betrekking betaalde onmiddellijk moet terugbetalen, wanneer
m.a.w .. het betalen en praten niet zinloos is.
I 3. Ik vraag mij af of de kenschetsing van de overeenkomst
bank - verkoper met de aanduiding eerst beta! en dan praten haar rechtens relevante oorzaak verklaart. Voor eerst zegt de bank aan deverkoper
geen betaling toe onder het voorbehoud dat zij het betaalde wegens
onversthuldigdheid mag terugvorderen indien de koopovereenkomst
niet tot betaling mocht verplichten, terwijl de verkoper evenmin· aan
de bank terugbetaling van het onverschuldigd betaalde toezegt.
Bovendien zou men de kenschetsing van de overeenkomst bankverkoper met de aanduiding eerst betalen dan praten feitelijk evengoed
kunnen omdraaien. Want wie in de praktijk ervaart hoe vaak de onder
een accreditief aangeboden documenten · afwijken van de vciorgeschreven documenten zou geneigd zijn de overeenkomst bankverkoper aan te duiden met eerst praten dan betalen, waarbij dan het
praten een kwestie is van de bank met de koper en de verkoper.
De leer van Schoordijk is naar het schijnt gebaseerd op het wezen
van de hulpovereenkomst, waarbij blijkbaar drie subjecten partij zijn.
Het werken met het begrip hulpovereenkomst ligt ook wel voor de
hand, omdat de overeenkomst bank-verkoper ten slotte tot afwikkeling
van de koopovereenkomst strekt.
Niettemin zou ik menen, dat bij een dergelijk uitgangspunt de
positie van de bank als zodanig niet voldoende tot haar recht komt.
Ik voer daartoe het volgende aan.
Men zou de overeenkomst bank-verkoper zowel ten opzichte
van de koopovereenkomst als ten opzichte van de overeenkomst
bank-koper als een hulpovereenkomst kunnen aanmerken omdat zij
ter afwikkeling van deze beide overeenkomsten strekt. Met betrekking
tot de overeenkomst bank-koper leert Schoordijk - terecht - dat
het voor de handel een onduldbare conclusie zou zijn indien de verkoper gemengd kan worden in de verhouding tussen de bank en de
koper, omdat het kredietwezen dan onherstelbaar zou worden geschaad (I). Daaruit leid ik af, dat ook de eventuele nietigheid van
de overeenkomst bank-koper rechtens geen invloed heeft op de over~
:eenkomst bank-verkoper, te meer daar Schoordijk zich beroept op
Van Nierop, die het geval van nietigheid van de overeenkomst batik.,
koper met zoveel woorden noemt.
14· Maar waarom dan, zo vraag ik mij af, in dit opzicht een
onderscheid gemaakt al naar gelang de overeenkomst bank-verkoper
een hulpovereenkomst is van .de koopovereenkomst dan wel van de
overeenkomst bank-koper en de bank wel te mengen in de verhouding

(2) o. c., biz. 185 e.v.

tussen de koper en de verkoper ? Dit laatste is voor de bank even
onduldbaar als het voor de verkoper onduldbaar is in de verhouding
tussen de bank en de koper te worden gemengd (1). Wie anders
oordeelt verlangt ten onrechte van de bank, dat deze oordeelt over
de - door de koper - beweerde - en vaak oak begeerde - nietigheid of non-existentie van de koopovereenkomst. Doch oak al zou
die nietigheid of non-existentie uit een in kracht van gewijsde gegane
beslissing blijken, zodat het argument dat de koper wel zoveel kan
beweren niet opgaat, dan mag men m.i. nag niet van de bank verlangen, dat zij betaling onder het accreditief weigert. Zij zou dan
immers moeten beoordelen of het door haar geopende accreditief
inderdaad betrekking heeft op die nietig of non-existent. verklaarde
koopovereenkomst. Het behoeft dunkt mij geen nader betoog, dat
dergelijke oordelen niet van de bank mogen worden gevergd en dat deze
zich daarom terecht van dergelijke beslissingen distantieert (2). Hoogstens zullen de banken de beweringen van de koper aan de verkoper door
geven en deze laatste om instructies vragen, doch meer oak niet.
In dit verband breng ik in herinnering hetgeen Heenen in zijn
hierboven reeds geciteerd artikel in La Revue de la Banque van 1952
heeft opgemerkt met betrekking tot het doel van het accreditief.
Terecht betoogt hij dat dit doel onder meer bevat de bescherming
van de verkoper tegen de kwade trouw van de koper. Daaruit leidt
hij af, dat bij het accreditief de kwade trouw van de verkoper niet
mag worden beschermd. Ingeval van nietigheid, non-existentie of
tussentijdse ontbinding van de koopovereenkomst zou de verkoper te
kwade trouw zijn indien hij desondanks de documenten bij de bank aanbiedt, zodat de bank deze documenten dan niet zou mogen honoreren.
Ik zou niet gaarne willen beweren dat de kwade trouw wel
behoort te worden beschermd, doch het wil mij voorkomen, dat men
bij een dergelijk uitgangspunt de kwestie al te simplistisch stelt.
Men verwacht dan van de bank een inmenging en oordeelvelling
welke niet van haar mogen worden gevergd. En zulks spreekt te meer
in de - vele- gevallen dat een (buitenlandse) bank het accreditief
heeft geconfirmeerd.
Bovendien vraag ik mij af hoe mijn tegenstanders oordelen over
het geval dat het accreditief overdraagbaar is gemaakt en daadwerkelijk
wordt overgedragen. Zouden zij het kunnen rechtvaardigen dat de
bank aan de nieuwe begunstigde betaling weigert omdat de koopovereenkomst tussen de eerste begunstigde en de steller van het
(r) Wie de overeenkomst bank-verkoper niet als een hulpovereenkomst van de
koopovereenkomst doch uitsluitend als een hulpovereenkomst van de overeenkomst bankkoper ziet, ontmoet hier uiteraard geen probleem. Ik betwijfel echter of een dergelijke
zienswijze wei juist is.
(2) Deze redenering geldt daarom ook voor het geval de koper beweert dat partijen
de koopovereenkomst tussentijds hebben ontbonden of dat hij gebruik heeft gemaakt van
het recht tot tussentijdse beeindiging daarvan, terwijl de verkoper zulks tegenspreekt.

accreditief, waarbij de nieuwe begunstigde geen partij is, een defect
vertoont ? En hoe zouden zij oordelen indien de eerste begunstigde
na het overdragen van het accreditief beweert dat zijn koopovereenkomst met de nieuwe begunstigde defect is ? Bewijst oak een dergelijk
accreditief niet, dat de verbintenis van de bank geheel van de achterliggende rechtsbetrekkingen moet worden geabstraheerd ?
I 5. Mede naar aanleiding van de arresten van de Hoge Raad van
24 juni I938, (N.J., I939, 337, met noot P.S.) en I2 december I947,
N.J., I948, I09 met noot D.J.V.), waarbij beslist werd dat de wet
geenszins als algemene regel kent dat hetgeen ter uitvoering van een
nietige overeenkomst werd verricht daarom reeds mede nietig zou
zijn, acht ik daarom de overeenkomst bank-verkoper niet nietig indien
en omdat de koopovereenkomst nietig of non-existent zou zijn. De
eventuele nietigheid van de overeenkomst bank-verkoper zal daarom
in een andere grand moeten zijn gelegen dan in de nietigh:id van
de koopovereenkomst zelf.
Het bovenstaande brengt mede, dat ik de verbintenis van de
bank tegenover de verkoper - materieelrechtelijk - geheel abstraheer
van de koopovereenkomst en dat deze verbintenis, behoudens de
hierna te vermelden uitzondering, slechts kan worden opgeheven
met toestemming van zowel de koper als de verkoper (I). Het kan
clan geoeuren dat de verkoper ten onreohte zijn-mgc:iewerking aan de
intrekking van het accreditief onthoudt, in welk geval de koper het
aan de verkoper onverschuldigd betaalde van deze zal moeten terugvorderen, doch men bedenke daarbij wel, dat niet de bank doch de
koper de verkoper heeft uitgezocht, zodat de koper het nadeel behoort
te dragen dat hij ondervindt doordat de verkoper minder bonafide
blijkt te zijn dan hij aanvankelijk toescheen.
Op de grondregel, dat de verbintenis van de bank tegenover
de verkoper een volstrekt autonome en van de achterliggende rechtsbetrekkingen geabstraheerde verbintenis is, zie ik slechts een uitzondering. En wel deze, dat de bank krachtens het adagium fraus
omnia corrumpit van haar verbintenis jegens de verkoper ontslagen
moet worden geacht indien de verkoper bij de uitvoering van de koopovereenkomst bedrog heeft gepleegd. Zo zal de bank betaling moeten
weigeren, indien de aangeboden documenten vals blijken te zijn,
bv. doordat het volgens de cognossementen verscheepte in werkelijkheid niet is verscheept (2).

(I) Deze abstractie wordt ook aangenomen door RoNsE, o. c., nr. IJZ e,v., zij het
met minder verstrekkende gevolgen dan hier wordt verdedigd, met name m.b.t. de nietigheid en de non-existentie van de koopovereenkomst. (Zie daarover nader nrs. I46 en I 59
e.v.).
(z) Zie DAVIS, o. c., biz. I 59; - STOUFFLET, o. c., biz. 326 e.v. Zie ook Paris, juli
I949, Banque, I950, biz. 679 : ,S'il est exact que le credit documentaire, d'une part, et le
marc he donnant lieu d I'ouverture de credit d' autre part, sont deux contrats distincts, generateurs d'obligations differentes, et si !'inexecution ou Ia mauvaise execution de l'un ne peut
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Bij deze uitzondering op de regel rijst de vraag of het enkele
vermoeden van fraude reeds voldoende grand voor de bank oplevert
om betaling onder het accreditief te weigeren dan wel of de bank
deze betaling eerst mag weigeren indien de beweerde fraude is komen
vast te staan.
Blijkens het arrest van de Gaur de Cassation van 4 maart 1953,
(S., 1954, I, I2I), werd het indienen door de koper van een strafklacht
wegens vermeende oplichting reeds voldoende grand voor de bank
geacht om betaling onder het accreditief te weigeren en wel krachtens
de aan artikel 3 van de Code d' Instruction Criminelle ontleende regel :
le criminel tient le civil en etat. In 1961 kwam de Gaur de Cassation
echter op haar standpunt van 1953 terug; blijkens arrest van 21 juni
1961, (Bull. Gaur Cass., nr. 6, juni 1961) deelde zij namelijk de overweging van de Gaur d'Appel dat :
la discussion sur la sincerite de la date des connaissements n'interesse
pas la B.N.C.I. (credietopenende bank) qui, non impliquee dans
les poursuites penales et non visee par la plainte, n' a fait que se
conformer exactement d. ses obligations en levant des documents
reguliers en la forme et qui correspondaient en taus points aux
exigences du donneur d' ordre.

Uit dit arrest leid ik af, dat het enkele vermoeden van fraude,
terzake waarvan de koper een strafklacht heeft ingediend, de bank
niet ontslaat van haar verplichting de naar de vorm in orde bevonden
documenten te honoreren.
I 6. Intussen moet men wel bedenken dat de frau de als regel
eerst zal worden ontdekt als de documenten reeds zijn gehonoreerd,
omdat de fraude meestal op de koopwaar betrekking heeft en deze
eerst door de koper pleegt te worden ontvangen als de documenten
al lang ter betaling zijn aangeboden en betaald. In het door de Gaur
de Cassation in 1953 berechte geval was de situatie echter deze, dat
de per post verzonden koopwaar eerder dan de voorgeschreven documenten was aangekomen.
Moet nu in mijn opvatting, dat de verbintenis van de bank
tegenover de verkoper een volstrekt autonome en van de achterliggende rechtsbetrekkingen geabstraheerde verbintenis is, de koper
lijdelijk toezien dat de bank betaalt aan de verkoper die zich van de
nietigheid of non-existentie van de koopovereenkomst niets aantrekt ?

avoir de repercussion sur l' execution de 1' autre, il en est autrement lorsqu' il y a fraude", alsmede
het oordeel in de zaak Sztejn v.]. Henry Schroder Banking Corp., 1941, 31 N.Y. Supp.,
(2d) 63 I : ,It must be assumed that the seller has intentionally failed to ship any goods ordered
by the buyer. In such a situation, when the seller's fraud has been called to the bank's attention
before the draft and documents have been presented for payment, the principle of the independence of the bank's obligation under the letter of credit should not be extended to protect
the unscrupulous seller."
·

Ik geloof het niet, omdat de koper in beginsel het middel van
beslag onder de bank op het vorderingsrecht van de verkoper jegens
de bank openstaat.
Schoordijk wijst dit middel af, omdat dan het doel van het
accreditief geheel zou worden gefrustreerd. In ieder geval zou volgens
hem de president van de rechtbank in wel zeer schaarse gevallen
zijn toestemming voor een dergelijk beslag moeten geven, omdat
anders de strekking van het accreditief in zijn tegendeel zou verkeren (1).
Ik geef toe dat de bevoegdheid van de president om verlof tot
beslag onder de bank te verlenen een hoogst verantwoordelijke is
indien het verzoek tot beslaglegging uitgaat van de koper die een
accreditief heeft gesteld (2). Doch ik moet er onmiddellijk aan toevoegen, dat deze koper tegenover de president wel nimmer melding
zal maken van het door hem gesteld accreditief, zodat de president
zonder die wetenschap zal moeten beslissen.
Voor het geval echter dat beslag onder de bank op het vorderingsrecht van de verkoper jegens de bank niet mogelijk blijkt, zal de
koper eerst na de betaling door de bank aan de verkoper het eventueel
onverschuldigd betaalde van de verkoper kunnen terugvorderen.
E. De lotgevallen van de accreditiefopdracht
I

7. Indien de bank geen verweren uit de koopovereenkomst
tegenover de verkoper mag inroepen, ligt het voor de hand dat de
bank evenmin verweren, welke zij aan de overeenkomst bank-koper
mocht ontlenen, tegenover de verkoper mag laten gelden. Het tegendeel zou immers tot onaanvaardbare consequenties leiden. Deze opvatting wordt dan ook algemeen aanvaard (3).
Het Reglement vermeldt deze conclusie niet met zoveel woorden.
W el wordt in de reeds hierboven geciteerde paragraaf f van de
General Provisions and Definitions bepaald, dat de begunstigde uit
het accreditief geen rechten kan ontlenen aan de overeenkomst bankopdrachtgever. Zoals hierboven bij de bestrijding van de opvatting
van Dorhout Mees omtrent de aard van het accreditief reeds bleek,
is de betekenis van paragraaf f deze, dat het recht van de verkoper
jegens de bank niet afhankelijk is van het geldig bestaan en voortbestaan van de overeenkomst bank-koper. Daaruit leid ik af, dat
I

(r) o. c., p. 205.
(2) Vgl. STOUFFLET, o. c., blz. 333 : ,.I! n'est pas douteux que le juge doit se montrer

d' autant plus rigoureux que Ia saisie est demandee par l' acheteur et tend a suspendre Ia realisation d'un credit documentaire".
(3) Zie b.v. :KAMPHUISEN en GROTHE VAN ScHELLACH, o. c., blz. r 14; - WoLFSBERGEN, o. c., blz. 452; - RoGAAR, o. c., biz. II4 (Zie echter ook blz. 144 e.v.); - VAN
NrEROP, o. c.; - ZEYLEMAKER, o. c., blz. 179; - MoLENGRAAFF-ZEVENBERGEN, o. c.
blz. 486; -

ScHoORDIJK, o. c., biz. r85; -

STOUFFLET, o. c., blz. 298 e.v.

de bank dan ook geen verweren, ontleend aan haar overeenkomst
met de koper, tegenover de verkoper mag inroepen.

F. De insolventie van de bank
18. Een voor de hand liggende vraag is of de verkoper ingeval
van insolvabiliteit van de bank op de koper mag terugvallen. Met
een beroep op twee arbitrale beslissingen uit 1941 en 1947, welke
hij tot vaste rechtspraak bestempelt, beantwoordt Dorhout Mees (1)
deze vraag ontkennend. Inderdaad pleiten deze twee arbitrale uitspraken (2) waarbij werd beslist dat de koper door het stellen van
een accreditief aan zijn betalingsplicht had voldaan, voor dit standpunt, doch geen van beide uitspraken lijken mij in dit opzicht juist.
Zolang niet ondubbelzinnig blijkt dat de verkoper de koper
uit zijn betalingsplicht heeft willen ontslaan, zou ik gebondenheid
van de koper will en aannemen; een dergelijke bedoeling is m.i. niet
zonder meer gelegen in de afspraak dat een accreditief zal worden
gesteld (3).
Sommige schrijvers (4) laten het antwoord op de gestelde vraag
afhangen van de vraag wie de bank heeft aangewezen ; was dit de
verkoper dan zou hij het risico van insolventie van de bank moeten
lopen. Ofschoon de koper als regel de in te schakelen bank zal aanwijzen, zodat in genoemde opvatting de koper als regel tegenover
de verkoper gebonden blijft, acht ik deze opvatting om evenvermelde
reden niet aanvaardbaar.
Een andere vraag die zich hier voordoet is de volgende. Vermits
de bank tegenover de verkoper geen excepties mag opwerpen welke
aan de koopovereenkomst kunnen worden ontleend, kan men zich
afvragen of ook de koper zich - voorlopig - van deze excepties
zal moeten onthouden indien hij wegens insolventie van de bank
door de verkoper zou worden aangesproken.
Schoordijk (5) beantwoordt deze vraag kennelijk bevestigend,
omdat het z.i. toch wei vreemd zou zijn wanneer hij, die het ontstaan
van de overeenkomst bank-verkoper heeft te garanderen, zelf tot
betaling aangesproken, deze zou kunnen weigeren.
(r) o. c., nr. 2 r6o.
(2) Scheidsbesliss., Vereeniging voor den Katoenhandel, 12 september 1941, A.R.,
288; - Scheidsbesliss., Vereeniging van Groothandelaren en Agenten in Chemicalien
te Rotterdam, 3 september 1947, A.R., 323; - Vgl. ook de beslissing van 30 september
1942, A.R., 288.
(3) Aldus ook WoLFSBERGEN, o. c., biz. 460; ScHOORDIJK, o. c., biz. 205; SToUFFLET,
o. c., biz. 158; DAvrs, o.c., biz. 47, FREDERICQ, o. c., biz. 13 e.v. en 323, RoNsE, o. c., nr. ro7
en VAN RIJN-HEENEN, Principes de Droit Commercial, 1960, III, biz. 386. Vgl. ook Hooggerechtshof van Australie, vermeld in The Australian Law Journal, 24 november 1958,
inz. Saffron v. Societe Miniere Cafrika, alsmede Amsterdam, r8 juni 1924, N.J., 1925, 85o.
(4) Aldus b.v. ZEYLEMAKER, o. c., biz. 173. Zie ook KAMPHUISEN en GROTHE VAN
ScHELLACH, o. c., biz. 33, noot 1.
(5) o. c., biz. 205.

Een dergelijke redenering acht ik niet overtuigend, omdat het
een wezenlijk verschil maakt of men het ontstaan van een dergelijke
overeenkomst dan wel de nakoming daarvan garandeert. Alleen in
het laatste geval zou de koper zich - voorlopig - van bedoelde
verweren moeten onthouden, doch van een garantie tot nakoming
is bij het accreditief juist geen sprake. Anders dan Schoordijk zou
ik daarom in een dergelijk geval de koper een beroep op de aan de
koopovereenkomst ontleende verweren niet willen onthouden.
G. Het geconfirmeerd accreditief
19. Tot dusver ben ik er van uitgegaan, dat bij het accreditief
slechts een bank betrokken is. In het internationale handelsverkeer,
waarbij de koper en de verkoper in verschillende landen zijn gevestigd,
is de inschakeling van slechts een bank uitzondering en verlangt de
verkoper doorgaans de inschakeling van een tweede bank welke in
zijn eigen land is gevestigd en waaraan hij de voorgeschreven documenten kan aanbieden. Aldus vermijdt de verkoper het transferrisico
dat hij anders zou hebben gelopen indien hij genoegen had genomen
met de inschakeling van een bank in het land van de koper.
Wij krijgen dan de figuur, dat de bank van de koper (de krediet
openende bank) ten gunste van de verkoper een accreditief opent
en-dat de bank in hetland van de verkoper (de krediet doorgevende
bank), welke daartoe Of door de verkoper, Of door de koper Of door
de krediet openende bank wordt aangewezen, de verkoper van deze
accreditief-opening verwittigt, onder toevoeging van de mededeling
dat de verkoper tegen overlegging van de voorgeschreven documenten
aan haar kas over het accreditief kan beschikken (1). Deze laatste
mededeling nu geschiedt Of in de vorm van een advies Of in de vorm
van een zogenaamde confirmatie.
In het geval van advies verbindt de tweede bank zich niet onherroepelijk de haar aan te bieden documenten te zullen honoreren,
zodat zij het recht heeft betaling tegen documenten te weigeren, oak
al zouden de documenten aan de gestelde voorwaarden voldoen (2).
In het geval van confirmatie daarentegen verbindt de tweede bank
zich wel onherroepelijk de haar aan te bieden documenten te zullen
honoreren als deze in orde worden bevonden (3)·
(r) De aanhef van deze mededeling pleegt te luiden :
We are instructed by X-Bank ... to advise you that they have opened their irrevocable
credit in your favour for account of Messrs ....
(2) De betreffende mededeling aan de verkoper pleegt dan te eindigen met de
woorden : This letter is solely an advice of credit opened by the above mentioned bank and
conveys no engagement by us of woorden van gelijke strekking. In de practijk plegen de
in orde bevonden documenten door de adviserende bank te worden gehonoreerd. Zie
daarover nader ErsEMANN, F., Notification d'un credit documentaire irrevocable non con.firme
mais payable aux guichets de la banque intermediaire, Rev. Banque, 1961, biz. 583 e.v.
(3) De betreffende mededeling aan de verkoper pleegt dan te eindigen met de
woorden: We confirm the credit and hereby undertake that ... will be duly by honored by us, of
woorden van gelijke strekking.

20. Wat is nu rechtens onder het confirmeren van een accreditief te verstaan? Het Reglement geeft daarover geen uitsluitsel.
De in het in 1930 opgesteld doch inmiddels door het Reglement
achterhaald Reglement van de Amsterdamsche Bankiersvereeniging te
Amsterdam, Rotterdamsche Bankiersvereeniging te Rotterdam en
den Bond voor den Geld- en Effectenhandel in de Provincie te
's-Gravenhage betreffende Documentaire Credieten neergelegde opvatting, dat met de confirmatie een garantie van de tweede bank
zou zijn bedoeld, krachtens welke de tweede bank ten behoeve van
de verkoper de nakoming van de verplichtingen van de krediet
openende bank garandeert (1), lijkt mij niet juist omdat de verkoper
zich in beginsel nimmer eerst tot de krediet openende bank zal
wenden alvorens hij van de confirmatie gebruik maakt. Het is immers
de verkoper aileen te doen om betaling van de confirmerende bank
te verkrijgen.
Ik ben geneigd hier, behoudens afwijkende bedoeling van partijen, een onvoltooide schuldoverneming aan te nemen, een figuur
dus waarbij de confirmerende bank in opdracht van de krediet
openende bank zich tegenover de verkoper verbindt de schuld van
de krediet openende bank jegens de verkoper te voldoen, zonder dat
zulks gepaard gaat met een ontslag door de verkoper van de verplichtingen van de krediet openende bank jegens hem (2). Van een
zuiver hoofdelijke aansprakelijkheid der beide banken kan daarbij
echter niet worden gesproken, omdat het de bedoeling van partijen
is dat de krediet openende bank eerst kan worden aangesproken als
de confirmerende bank geen verhaal mocht bieden (3).
21. Aldus bezien ligt bij een geconfirmeerd accreditief de verkoper voor drie ankers ; hij heeft dan immers een vordering op de
confirmerende bank, op de krediet openende bank en op de koper zelf.
Hij kan nochtans deze ankers slechts na elkaar benutten.
Bij het geconfirmeerd accreditief hebben wij te maken met de
volgende overeenkomsten :

(a) de koopovereenkomst;

(r) Artikel 6 van dit Reglement bepaalt : ,.Een bank kan iedere bank last geven
een onherroepelijk crediet te confirmeren. In dit geval waarborgt de confirmerende bank
op enigerlei wijze de nakoming van de verplichtingen - ontstaan na den datum harer
confirmatie - welke de bank, die het crediet heeft geopend, jegens den begunstigde op
zich heeft genomen".
(2) Zie daarover in verschillende zin : KAMPHUISEN en GROTHE VAN ScHELLACH,
o. c., biz. 41;- RoGAAR, o. c., biz. 152 e.v.;- VAN NrEROP, o. c., biz. 84;- MoLENGRAAFF-ZEVENBERGEN, 0. c., blz. 488.
(3) Aldus bv. Trib. Fed. Suisse, 22 januari 1952, vermeld in Rev. Banque, 1953,
blz. 336, m.b.t. het geval dat de confirmerende bank failleerde. Vgl. ook FREDERICQ, o. c.,
biz. 3 I I ; - VAN RIJN-HEENEN, o. c., blz. 406;- BLoNDEEL, Credit documentaire confirm£ et credit documentaire notifie payable par le banquier notificateur, Rev. Banque, 1961,
biz. 687 e.v.

(b) de overeenkomst tussen de koper en de eerste bank, strekkende
tot het openen door de eerste bank van een accreditief en tot het
doen confirmeren van dat accreditief door de tweede bank;
(c) de overeenkomst tussen de eerste en de tweede bank, strekkendetot het doorgeven en het confirmeren van dat accreditief;
(d) de overeenkomst tussen de verkoper en de eerste, resp. tweede
bank.
Is nu de overeenkomst tussen de verkoper en de tweede bank
afhankelijk van de lotgevallen van een of meer der andere hierboven
genoemde overeenkomsten ?
Het antwoord op deze vraag moet zonder meer ontkennend
luiden. Want indien de eerste bank geen verweren, ontleend aan de
koopovereenkomst en aan de overeenkomst tussen haar en de koper,
tegenover de verkoper mag inroepen, dan kan de tweede bank, welke
door hetzelfde accreditief gebonden is als de eerste bank en bovendien
als lasthebster van de eerste bank optreedt, zulks uiteraard evenmin (1).
Oak enig verweer ontleend aan de overeenkomst tussen de beide
banken zal niet aan de verkoper mogen worden tegengeworpen;
anders zou immers de verbintenis van de tweede bank tegenover de
verkoper weer op losse schroeven komen te staan. Het is dan oak
alleszins begrijpelijk, dat paragraaf f van de General Provisions and
Definitions zowel betrekking heeft op de relatie tussen de eerste bank
en de koper als op de relatie tussen de beide banken.
Ik kom derhalve tot de conclusie, dat het met betrekking tot
de lotgevallen van de koopovereenkomst of van de accreditiefopdracht
geen enkel verschil maakt of men nu te doen heeft met een nietgeconfirmeerd dan wel met een geconfirmeerd accreditief; bij beide
accreditieven spelen die lotgevallen geen rol. Daarom is ook de
verbintenis van de confirmerende bank te beschouwen als een autonome en van de achterliggende rechtsbetrekkingen geabstraheerde
verbintenis.
H. Donner et retenir des pommes de terre ne vaut?
22. In een beschouwing over het accreditief mag dunkt mij een
bespreking van de vraag, of de bank betaling aan de verkoper moet
weigeren als zij weet dat de aangeboden documenten practisch
waardeloos zijn geworden doordat op de koopwaar beslag is gelegd,
niet ontbreken. Daartoe is te meer reden nu over deze kwestie enige
jaren geleden is geprocedeerd en de procesuitslag in sommige kringen
nogal wat stof heeft doen opwaaien. Geprocedeerd werd over het
volgende geval.

(1) Zie bv. Amsterdam, 16 mei 1963, S & S, 2 januari 1964, nr. 5; N.J., 1964,
375, m.b.t. de koopovereenkomst.
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De Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie (B.N.C.I.)
had in opdracht en voor rekening van een Franse koper van aardappelen aan de kas van de Nederlandsche Credietbank N.Y. (N.C.B.)
ten gunste van de Nederlandse verkoper een onherroepelijk accreditief geopend, betaalbaar tegen overlegging van duplicaat-vrachtbrieven. Dit accreditief werd op verzoek van de B.N.C.I. door de
N.C.B. aan de verkoper geconfirmeerd. Bovendien werd de N.C.B.
door de B.N.C.I. gemachtigd om zich de door haar krachtens het
accreditief verrichte betalingen te doen rembourseren ten laste van
de rekening van de B.N.C.I. bij de Amsterdamsche Bank N.V.
Op het accreditief was het Reglement 1951 toepasselijk verklaard.
Enige dagen v66r de afloop van het accreditief liet de verkoper
een nog door hem te leveren restpartij aardappelen te Roosendaal op
spoorwegwagons laden met bestemming Frankrijk, waardoor hij circa
f. 26o.ooo,- van de Franse koper te vorderen kreeg. Nadat de aardappelen waren ingeladen en de Nederlandse Spoorwegen de duplicaat
vrachtbrieven aan de verkoper-inlader hadden uitgereikt, liet de verkoper nog diezelfde dag onder de Spoorwegen conservatoir beslag
leggen op de ingeladen partij, zulks tot zekerheid voor de betaling
van een vroegere vordering van de verkoper op de koper wegens
de verkoop van aardappelen, begroot op liefst f. I .ooo.ooo,-.Daarna
liet hij de vrachtbrieven aan de N.C.B. presenteren met het verzoek
de prijs van de restpartij ad ca f. 26o.ooo,- over te maken. Nog diezelfde dag ook failleerde de Franse koper.
De Franse bank had inmiddels de lucht van het dreigend beslag
gekregen en verzocht de N.C.B. slechts uit te betalen, indien de
documenten precies klopten. T oen het gerucht van de beslaglegging
echter juist bleek te zijn, verbood zij de N.C.B. tot uitbetaling over
te gaan; daarbij bood zij de N.C.B. aan deze te vrijwaren voor alle
nadelige gevolgen welke voor de N.C.B. uit het niet-uitbetalen machten voortvloeien. De N.C.B. ging nochtans tot uitbetaling over en
liet zich het uitbetaalde bedrag door de Amsterdamsche Bank ten
laste van de B.N.C.I. rembourseren.
Nadat de B.N.C.I. onder terugzending van de vrachtbrieven
tevergeefs had getracht terugbetaling van het aan de verkoper uitbetaalde bedrag in der minne te verkrijgen, daagde zij de N.C.B.
voor de Amsterdamse rechtbank. Daarbij stelde zij, dat tussen partijen zou zijn overeengekomen, dat de N.C.B. niet tot uitbetaling
van het accreditief zou overgaan, waartegenover zij de N.C.B. zou
vrijwaren voor de schaden die deze daardoor zou lijden. Voorts stelde
zij, dat de N.C.B. haar uitdrukkelijke instructies ten onrechte niet
was nagekomen en daarom jegens haar te kort was geschoten in de
vervulling van haar taak. Tenslotte stelde zij, dat de N.C.B. bij de
aanbieding van de documenten wist, dat de verkoper deze documenten
van hun reele betekenis had beroofd en tot scheurpapier had terug293

gebracht doordat de houder van de documenten als gevolg van de
beslaglegging niet over de goederen kon beschikken en dat zij daarom
niet tot uitbetaling had mogen overgaan.
23. De N.C.B. voerde als verweer aan, dat voor haar als gevolg
van de confirmatie van het accreditief en de presentatie van documenten die geheel aan de accreditiefvoorwaarden beantwoordden,
een onherroepelijke en onvoorwaardelijke verplichting was ontstaan
om aan de verkoper uit te betalen. Bovendien ontkende zij, dat nietuitbetaling zou zijn overeengekomen; het aanbod tot vrijwaring van
de N.C.B., indien deze niet tot uitbetaling zou overgaan, was wel
gedaan, doch door de N.C.B. niet aanvaard.

Nadat de rechtbank had vastgesteld, dat met name de leden
2 en 4 van art. 5 van het Reglement 1951 op de onderhavige verhouding toepasselijk waren, overwoog zij bij vonnis van 17 mei 1961 :

,Aangezien kan worden aangenomen dat Vonk (verkoper), die
in de zin van dat artikel als partie interessee was te beschouwen,
met enige wijziging in de verplichting van gedaagde (N.C.B.)
om hem tegen inlevering der documenten uit te betalen niet
accoord is gegaan, is het geschil tussen partijen beperkt tot de
vraag of de Regles et Usances zodanig kunnen en moeten worden
uitgelegd dat de confirmerende bank~gedaagde niet gehouden is
aan de begunstigde Vonk tegen formeel in orde zijnde documenten uitbetaling te doen ingeval tengevolge van beslaglegging
de documenten de betekenis, welke daaraan in het kader van
de accreditiefovereenkomst werd toegekend, voor goed of tijdelijk
zouden hebben verloren. Het is immers, gelijk gedaagde terecht
bij pleidooi heeft betoogd, in het onderhavige verband niet van
betekenis of nu juist een der partijen bij die overeenkomst dan
wel een buitenstaander zodanig beslag doet leggen, daar immers
de Regles et Usances noch uitdrukkelijk noch naar haar strekking
de bedoeling hebben om enige partij bij de overeenkomst te
belemmeren in het uitoefenen van de rechten welke de Wet
hun ter bewaring of ter uitoefening van haar rechten toekent.
De rechtbank kan zich met het door eiseres ingenomen standpunt niet verenigen. Wanneer artikel r der Regles et Usances
het documentair crediet omschrijft als een handeling, onafhankelijk van de koopovereenkomst die er de grondslag van vormt
en waar de banken geheel buiten blijven, dan client daaruit
a fortiori te volgen dat oak een, geheel buiten die koopovereenkomst staande, gebeurtenis als een op de verkochte en geleverde
goederen gelegd beslag de rechten en verplichtingen der banken
onverlet laat.
Hoezeer ten overvloede, merkt de rechtbank op dat de betrekkelijke waardeloosheid der - als documenten ingeleverde 294

duplicaat-vrachtbrieven niet zozeer het gevolg was van het door
Vonk gelegde beslag als wei van de insolventie van Delorme
Freres (koper) die niet in staat was om tegen betaling van het
door haar verschuldigde opheffing van het beslag te erlangen ;
en dat eiseres - toen zij het accreditief opende - evenzeer
als Vonk of wellicht beter dan hij in staat moet zijn geweest
zich van de solvabiliteit van Delorme Freres op de hoogte te
stellen.''
Met betrekking tot de subsidiaire bewering van de B.N.C.I.,
dat N.C.B. haar zou hebben medegedeeld niet tot uitbetaling te
zullen overgaan indien zij haar verbod daartoe zou doen vergezeld
gaan van een vrijwaring voor aile kwade gevolgen, overwoog de
rechtbank :
,Wanneer deze mededeling al zou zijn gedaan - hetgeen door
gedaagde wordt ontkend - en, door eiseresses verbod, het
karakter van een nadere overeenkomst zou hebben gekregen, kan
eiseres daaraan, naar het oordeel van de rechtbank, geen recht
ontlenen. Zodanige afspraak zou immers - als inhoudende een
wijziging. van gedaagdes verplichtingen in de zin van artikel 5,
4de lid der Regles et Usances- de instemming van Vonk (moeten)
hebben gehad om tussen partijen geldig te zijn, en daaraan heeft
het kennelijk juist ontbroken."
24. In appel voerde de B.N.C.I. twee grieven tegen het vonnis
aan. In de eerste plaats stelde zij, dat de rechtbank het Reglement
onjuist had toegepast en, bij de beoordeling van de vraag of de N.C.B.
wei had mogen uitbetalen, ten onrechte de beslaglegging buiten
beschouwing had gelaten. Immers de door de verkoper aangeboden
documenten gaven niet het recht tot vrije beschikking over de goederen, zodat de N.C.B. niet tot uitbetaling verplicht was, zeker niet
nu er aan de kant van de verkoper bedrog in de ruimste zin aanwezig
was en de N.C.B. daarvan kennis droeg en derhalve niet te goeder
trouw was. In de tweede plaats stelde de B.N.C.I., dat de strekking
van het onderhavige accreditief juist deze was, dat de verkoper de
transactie waarvoor dit accreditief was geopend, afzonderlijk en onafhankelijk van eventuele uit anderen hoofde bestaande aanspraken
zou afwikkelen, zodat de verkoper in strijd met de goede trouw en
bovendien onrechtmatig had gehandeld door het leggen van het
beslag tot zekerheid voor de betaling van aanspraken uit anderen
hoofde. De rechtbank had daarom niet mogen beslissen, dat het geen
verschil maakt of het beslag door de verkoper dan wei door een
derde wordt gelegd.

Nadat het Amsterdamse hof had vastgesteld, dat de verkoper
aan zijn leveringsverplichtingen had voldaan, overwoog dit college
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bij arrest van I6 mei I963 (S & S, 2 januari I964, nr. 5; N.J., I964,
375) :
,dat de strekking van het door appellante geopende en door
ge1ntimeerde geconfirmeerde krediet blijkens de hierboven weergegeven artikelen I, 5, eerste, tweede en vierde lid, Io, eerste
lid en I I van de Regles et Usances Uniformes aux Credits Documentaires is, dat ge1ntimeerde als confirmerende bank tegen
vertoon van de duplicaat-vrachtbrieven en de andere bij de
opening van het krediet voorgeschreven documenten de koopsom
aan Vonk betaalt zonder dat ge1ntimeerde zich kan beroepen
op verweren ontleend aan de rechtsbetrekking, bestaande tussen
Vonk als begunstigde en Delorme als degene voor wiens rekening
het krediet werd geopend, waarbij dan bedoelde bij de confirmerende bank in te leveren documenten als enig bewijsmiddel
tegenover deze bank gelden, dat de verkoper, in dit geval Vonk,
de verplichtingen uit de koopovereenkomst - in het bijzonder
de verplichting tot levering van de waar - is nagekomen ;
dat - nu na voltooiing van de inlading en na ontvangst van de
duplicaat-vrachtbrieven Vonk haar verplichtingen als verkoopster
jegens Delorme had vervuld - zeker niet gezegd kan worden,
dat de inhoud van de documenten, in het bijzonder van de
duplicaat-vrachtbrieven, niet beantwoordden aan de werkelijkheid, integendeel, de inhoud van de duplicaat-vrachtbrieven in
overeenstemming met die werkelijkheid weergaf, dat de levering
der aardappelen te Roosendaal op wagon geschied was ;
dat door deze levering de partij aardappelen deel van het vermogen van Delorme was geworden en genoemde Regles et
Usances niet inhouden en de strekking van het onderhavige
documentaire krediet niet medebrengt, dat aan Vonk haar uit
artikel I I 77 Burgerlijk Wetboek voortvloeiende rechten om terzake van een verbintenis van Delorme, jegens haar verhaal op
deze partij aardappelen uit te oefenen, zijn ontnomen;
dat de inhoud der documenten dan ook geenszins het vertrouwen
kan opwekken, dat de aan de koper geleverde goederen na die
levering niet door een beslag, gelegd hetzij door een derde hetzij
door de verkoper, ten laste van de koper zijn getroffen;
dat onder bijzondere omstandigheden een door de verkoper
op de geleverde goederen gelegd beslag, terwijl die verkoper
v66r of na het leggen van het beslag de koopsom uit het gestelde
krediet heeft ontvangen, in strijd kan zijn met de koopovereenkomst, terzake waarvan het krediet is gesteld, of met de overeenkomsten die tot het stellen van het krediet hebben geleid, of
zelfs een onrechtmatige daad jegens de koper en de andere bij
het krediet betrokkenen kan opleveren, doch zulke bijzondere
omstandigheden niet zijn gesteld of gebleken, in het bijzonder
niet is gesteld of gebleken, dat Vonk het beslag heeft gelegd

terzake van een nietbestaande vordering, terwijl vaststaat, dat
het beslag is gelegd terzake van een uit anderen hoofde dan de
onderhavige koopovereenkomst ontstane vordering en dus in een
geding tot vanwaardeverklaring van dit beslag verweren, ontleend
aan de onderhavige koopovereenkomst, niet ter sprake zullen
komen;
dat de aan Vonk verweten handelingen dus geenszins wanprestatie, kwade trouw of bedrog (fraude) jegens Delorme en
de andere bij de kredietopening betrokkenen bij de uitvoering
van de overeenkomsten, die tot het stellen van het krediet hebben
geleid, opleveren dan wel jegens die personen onrechtmatig zijn;
dat uit het bovenoverwogene voortvloeit, dat gei:ntimeerde
- ook al mocht zij bij de betaling van voormeld bedrag van
f. 259.679,25 aan Vonk tegen inlevering van voorschreven documenten geweten hebben, dat Vonk genoemd beslag op de partij
aardappelen had gelegd - terecht dit bedrag aan Vonk heeft
betaald;
dat mitsdien beide grieven ongegrond zijn en het vonnis waarvan
beroep client te worden bekrachtigd."
De motivering, welke de Amsterdamse rechtbank aan haar beslissing
ten grondslag legt, lijkt mij niet geheel overtuigend, doch ik kan
daaraan in dit verband voorbij gaan.
25. Het arrest van het Amsterdamse hof is m.i. volkomen juist
gewezen. Ik begrijp aileen niet, hoe een beslag door de verkoper op
het geleverde ooit een onrechtmatige daad (fraude) tegenover de
banken kan opleveren, indien dat beslag wordt gelegd nadat de
confirmerende bank reeds heeft uitbetaald. Voor de Franse bestrijders
van de Amsterdamse beslissingen, Epschtein en Bonteux (1) was
juist deze omstandigheid aanleiding om op te merken :
En jaisant saisir la marchandise apres Ia realisation du credit
documentaire, le vendeur aurait respecte l' autonomie de l' ouverture
du credit par rapport au marche commercial. Plus exactement, il
aurait respecte les regles du credit documentaire lui-meme qui exigent
que les documents produits soient non seulement authentiques, mais
aussi veridiques. Plus generalement encore, il aurait respecte cette
regie non inscrite pour le triomphe de laquelle le credit documentaire
a ete invente et qui interdit aux contractants de se faire payer
une marchandise non livree ou de ne payer le prix apres avoir reyu
la prestation fournie en echange de ce prix.

De bezwaren van Epschtein en Bonteux tegen de beide Amsterdamse beslissingen zijn eigenlijk gericht tegen de vaststelling door
(r) Securites et Precarites du Credit Uocumentaire, Paris, 1964, biz. 167 e.v. en biz.
184 e.v. Zie ook Rev. Banque, 1964, nr. 5, biz. 436 e.v.
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de rechter dat de verkoper zijn leveringsplicht uit de koopovereenkomst had vervuld, terwijl de koper het verkochte als gevolg van het
daarop gelegde beslag niet kon ontvangen. Die vaststelling van de
rechter was m.i. juist, omdat de verkoper overeenkomstig de koopovereenkomst het verkochte op wagon had doen laden, waarna de
Spoorwegen het verkochte voor de koper waren gaan houden en
waardoor beslag op het verkochte terzake van een - overigens niet
betwiste- vordering uit anderen hoofde mogelijk werd. Waar bovendien de aangeboden duplicaat-vrachtbrieven bleken overeen te stemmen met de voorgeschreven documenten, kon de confirmerende bank
moeilijk anders doen dan tot betaling over gaan.
Het trieste in deze zaak voor de kredietopenende bank was
eigenlijk niet zozeer het faillissement van de koper, als wel het feit
dat de aanvankelijk voorgeschreven binnenvaartcognossementen (jeu
complet de connaissements fluviaux on board, endosses en blanc) later
werden vervangen door duplicaat-vrachtbrieven (r ). Door deze vervanging liet de krediet openende bank papier toe dat de goederen
niet vertegenwoordigt, als gevolg waarvan een beslag van de verkoper
- of van een derde- niet kon worden afgewend. Weliswaar had
de krediet openende bank in een later stadium nag getracht de vrachtbrieven aan haar zelf te laten adresseren, waardoor de Spoorwegen
voor haar zouden zijn gaan houden, doch toen bleek de verkoper
tot een dergelijke wijziging niet bereid. Het door de raadsman van
de krediet openende bank voorgedragen adagium : donner et retenir
des pommes de terre ne vaut bleek dan ook niet hestand tegen de
behendigheid waarmede de verkoper het spel had gespeeld.

(1) Ten onrechte vereenzelvigt GRADER VANDER MAAs, o. c., biz. 183, vrachtbrieven
met binnenvaartcognossementen.
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LE CRtDIT DOCUMENTAIRE IRRtVOCABLE

L'article publie ci-dessus examine en particulier Ia question de savoir si
l' engagement de Ia ban que a 1' egard du vendeur est dependant en droit des
vicissitudes du contrat de vente dans lequel a ete stipule le paiement de Ia marchandise au moyen de credit documentaire irrevocable (accreditif). Parmi ces
vicissitudes, il convient de sanger aux cas ou le contrat de vente se trouve resolu
ou annule.
Bien que sur base du paragraphe C de 1' Uniform Customs and Practice
for Documentary Credits, stipulant : Credits, by their nature, are separate transactions from the sales or other contracts on wich they may be based and banks are
in no way concerned with or bound by such contracts, on s'attende a ce qu'il ne se
pose aucun probleme, puisque cette disposition detache expressement !'engagement de Ia banque a l'egard du vendeur du contrat de vente, il est apparu qu'il
ne regne en aucun cas unanimite parmi les auteurs, specialement en ce qui
concerne Ia nullite et !'inexistence du contrat de vente.
A l'encontre de la conception souvent defendue estimant qu'en cas d'inexistence ou de nullite du contrat de vente, Ia banque ne se trouve plus liee envers
le vendeur, il a ete soutenu le point de vue suivant lequella banque reste liee
envers le vendeur au cas ou ce dernier ne pourrait se rallier au point de vue de
l'acheteur estimant qu'en raison de la nullite ou de !'inexistence du contrat de
vente, il n'y aurait plus d'obligation de paiement, meme si l'acheteur pouvait
appuyer cette nullite ou cette inexistence au moyen d'une decision judiciaire
definitive. A cette fin, il a ete soutenu qu'on ne peut exiger d'une banque qu'elle
juge du defaut invoque - et souvent egalement souhaite- par l'acheteur, ni
de Ia question de savoir si l'accreditif en question a effectivement trait au contrat
de vente au sujet duquel a surgi Ia contestation.
Le point de vue adopte se ramenait done a dire que Ia banque se tient et doit meme se tenir - a 1' ecart de toute contestation au sujet du contrat de
vente et ne peut s'estimer liberee a l'egard du vendeur que si tant l'acheteur
que le vendeur le lui ont expressement fait savoir ou si l'acheteur reussit a faire
operer aupres de Ia banque saisie-arret sur le droit de creance du vendeur contre
Ia banque. Ainsi !'engagement de Ia banque a l'egard du vendeur est considere
comme un engagement autonome et independant du contrat de vente.
Une exception a cependant ete apportee a cette regie. En effet, s'il devait
apparaitre que le vendeur a commis une fraude en ce qui concerne les documents presentes, la banque est consideree comme liberee a l'egard du vendeur.
Cette exception parait toutefois de moindre importance en pratique, puisqu'une
telle fraude n'apparait bien souvent que lorsque les documents ont deja ete
presentes et honores.
A premiere vue, Ia conception defendue ci-dessus peut sembler ne pas
toujours etre equitable, puisque le paiement de l'accreditif par Ia banque peut
se ramener a un enrichissement sans cause du vendeur, en l'espece un paiement
indu au vendeur. 11 a neanmoins ete fait remarquer que ce n'est pas Ia banque
mais l'acheteur qui choisit le vendeur, de sorte que l'acheteur doit courir le
risque pour le cas ou il subirait un prejudice du fait que le vendeur parait en
fin de compte etre de mains bonne foi qu'il n'apparaissait au depart.

299

Dans le point de vue ainsi adopte, i1 semblait en outre ne pas y avoir de
difference suivant qu'on a a faire a un accreditif ou une seule banque (la banque
emettrice) se trouve concernee ou a la situation - beaucoup plus usuelle ou l'accreditif est confirme par une deuxieme banque.
I1 est apparu ensuite que les vicissitudes de !'instruction relative au credit
documentaire ou de la convention entre la banque emettrice et la banque confirmatrice n'exercent pas davantage d'influence sur !'engagement de la (des)
banque(s) a l'egard du vendeur.
Afin de demontrer le veritable caractere de l'accreditif, il a finalement ete
longuement fait etat et traite d'unejurisprudence assez recente dujuge hollandais
concernant un accreditif confirme. A cet egard, il est apparu que !'engagement
de la banque dans un accreditif est considere comme sacre.

ZUSAMMENFASSUNG

DIE

RECHTSSTELLUNG DER BANK BEIM AKKREDITIV

In diesem Bericht wird gepriift ob bei einem Kaufvertrag, wobei die Bezahlung der Kaufware mittels eines unwiderruflichen Akkreditivs bedungen
wurde, die Verbindlichkeit der Bank vom Schicksal dieses Vertrages, also z.B.
von dessen Auflosung oder Nichtigerklarung, abhangig sei.
Obwohl man kraft des Paragrafen C der Uniform Customs and Practice for
Documentary Credits, ,Credits, by their nature, are separate transactions from the
sales or other contracts on which they may be based, and banks are in no way concerned with or bound by such contracts", erwarten konnte class es hier keine Probleme gibt, weil diese Bestimmung ausdriicklich sagt, class dem Verkaufer
gegeniiber die Verbindlichkeit der Bank nicht durch den Kaufvertrag bedingt
wird, zeigt sich doch, class es bei den Autoren besonders in bezug auf die Nichtigkeit und die Non-Existenz des Vertrages, gar keine Einstimmung gibt.
Gegeniiber der ofters verkiindigten Ansicht, class die Bank im Falle von
Nicht-Existenz oder Nichtigkeit des Kaufvertrages nicht-mehr gebunden sei,
wird die Ansicht verteidigt, class die Bank dem Verkaufer gegeniiber gebunden
bleibt, auch wenn der Verkaufer sich mit dem Standpunkt des Kaufers, class
es wegen Nichtigkeit oder Nicht-Existenz des Kaufvertrages keine Zahlungspflicht mehr hatte, nicht einigen konnte, sogar auch wenn der Kaufer die Nichtigkeit oder Nicht-Existenz durch ein rechtskraftiges Urteil beweisen konnte. Dazu
wird angefiihrt, class man einer Bank nicht zumuten kann, class sie urteilt entweder
i.iber den vom Kaufer beanstandeten Kaufvertrag, oder i.iber die Frage, ob das
Akkreditiv sich wirklich auf diesen bestimmten Verkaufvertrag bezieht, wori.iber
Streitigkeiten entstanden sind.
Der eingenommene Standpunkt ist kurz folgender, class die Bank sich in
den Streit i.iber den Kaufvertrag nicht einmischt, und sich auch nicht einmischen
soU, und sich dem Verkaufer gegeni.iber nur dann nicht gebunden halten soil,
wenn sowohl Kaufer wie Verkaufer es ihr eindeutig zu verstehen gibt, oder
wenn es dem Kaufer gelingt Beschlag zu legen auf das Schuldforderungsrecht
des Verkaufers gegeniiber der Bank.
So wird die Verbindlichkeit der Bank gegeniiber dem Verkaufer als eine
autonome und vom Kaufvertrag unabhangige Verpflichtung betrachtet. Es gibt
aber einen Ausnahmefall. Namlich wenn es sich zeigen wi.irde, class der Ver300

kaufer mit den angebotenen Dokumenten Betrug verlibt hat, so wird ·die. Bank
ihm gegenliber frei geachtet. Die Erfahrung lehrt aber, class dieser Fall weniger
wichtig ist, weil solcher Betrug gewohnlich nur aufgedeckt wird, nachdem die
.Dokumente angeboten und honoriert worden sind.
Dem Anschein nach ist die verteidigte Ansicht nicht immer gerecht, weil
Zahlung durch die Bank unter diesem Akkreditiv auf ungerechtfertigte Bereicherung des Verkaufers casu quo Zahlung einer Nichtschuld herauskommt. Aber der
Verfasser weist darauf, class nicht die Bank, sondern der Kaufer den Verkaufer
aussucht, sodass der Kaufer die Gefahr laufen soU, so der Verkaufer sich hinterher
weniger bona fide zeigt als man vorher gerechtigt war anzunehmen.
Dieser Ansicht nach ist es gleichgliltig ob es ein Akkreditiv gibt, wobei
nur eine Bank (die eroffnende Bank) beteiligt ist, oder ein wobei- wie Uhlichein Akkreditiv durch eine zweite Bank bestatigt wird. Weiter zeigte es sich,
class das Schicksal des Akkreditivsauftrages oder des Vertrages zwischen kreditoffnender und bestatigender Bank, auch die Verbindlichkeit der Bank gegeniiber dem Verkaufer nicht beeinflusst.
Urn den wahren Charakter des Akkreditivs darzulegen wird schliesslich
ein rezenter Ausspruch eines hollandischen Richters in bezug aufein Akkreditiv
ausflihrlich wiedetgegeben und besprochen. Da wird deutlich, class die Verbindlichkeit der Bank unter einem Akkreditiv als heilig betrachtet wird.

SUMMARY
THE BANK'S LEGAL POSITION IN CONNECTION
WITH THE IRREVOCABLE CREDIT

In the foregoing article, a special attention was paid to the point to know
if the engagement of the Bank towards the seller legally depends on the vicissitudes of the contract of sale, in which the payment of the merchandise has
been stipulated by means of an irrevocable credit. With these vicissitudes
should be included those cases where the contract of sale is being dissolved
or annuled.
Though one would expect that, in virtue of par. C of the Uniform Customs
and Practice for Documentary Credit, which provides that " Credits, by their
nature, are separate transactions from the sales or other contracts on which
they may be based and banks are in no way concerned or bound by such contracts," no problems should arise in this matter since this regulation expressly
severes the Bank's engagement towards the seller from the contract of sale,
it appears that there is no unanimity among the authors, especially in connection
with the nullity and the non-existence of the contract of sale.
Against the often proclaimed conception that, in cases of nullity or nonexistence of the contract of sale, the Bank is not anymore bound towards the
seller, the view is being taken that the Bank is still committed to the seller, if
the point of view of the purchaser, that there should be no further obligation to
pay because of the nullity or the non-existence of the contract of sale, is incompatible with that of the seller, even if the latter could support this nullity or
the non-existence by means of a judicial decision. For that purpose it has been
urged that it was not possible to require the Bank to pass judgment either on
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the alleged invalidity of the contract of sale, or on the question to know whether
the accreditive credit actually relates to the contract of sale about which the
controversy arose.
The point of view adopted in this study supposes that the Bank abstains
itself-and indeed has to do so-from any controversy about the contract of
sale, and that it will only consider itself to be discharged towards the seller,
if the purchaser as well as the seller thus unequivocally state towards the Bank,
or if the purchaser succeeds to attach the seller's claim towards the Bank. In
this manner, the obligation of the Bank towards the seller has been considered
as an autonomous obligation, which is abstracted from the contract of sale.
One single exception has nevertheless been made to this rule. If it would
appear that the seller has practised fraud in relation to the documents presented,
the Bank will be considered to be discharged towards the seller. But, in practice,
it appears that this exception has little importance since such fraud mostly
turns out only when the documents already have been presented and honoured.
Prima facie the conception defended above will not always appear as a very
equitable one, since a payment by the Bank under the accreditive credit could
result in an unlawful enrichment of the seller, viz. undue payment to the seller.
It should be noticed, however, that the purchaser, and not the Bank, selects
the seller, so that the purchaser has to run the risk in case that he suffers damage
because it afterwards appeared that the seller was less bonafide than he initially
seemed to be.
It appears further that the point of view adopted makes no difference,
whether one has to do with an irrevocable credit wherein only one bank is concerned (the issuing bank), or with the more usual feature where the irrevocable
credit is confirmed by a second bank.
It also appears that the vicissitudes of the credit instruction or of the
agreement between the issuing bank and the confirming bank have no influence
on the engagement of the bank(s) towards the seller.
In order to demonstrate the true nature of the irrevocable credit, a recent
decision of a Dutch court has been substantially reproduced and discussed.
It appears from this decision that the engagement of the bank under an irrevocable credit is considered as if it were sacred.
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