Model Bankgarantie
Bijlage 1. behorende bij artikel 5, tweede lid (model uitvoeringsovereenkomst), van de
Regeling aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021.

Model Bankgarantie behorende bij de Uitvoeringsovereenkomst tot zekerheid van het aanvangen
van de afvang en opslag van koolstofdioxide, de afvang en het gebruik van koolstofdioxide en van
activiteiten ter zake waarvan meer dan € 400 miljoen subsidie is verleend op basis van de Regeling
aanwijzing categorieën duurzame energieproductie en klimaattransitie 2021.

De Bankgarantie moet worden ingediend bij:

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Postbus 10073
8000 GB Zwolle
T +31 (0)88 042 42 42

Bezoekadres
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Hanzelaan 310
8017 JK Zwolle

Model bankgarantie
DE ONDERGETEKENDE,
…………………………....………..………...., gevestigd te........................................., hierna te noemen de ‘Bank’,
IN AANMERKING NEMENDE DAT:

A. ....................................................., gevestigd te…………........……...………………………...., (hierna te
noemen de Ondernemer) en de STAAT der NEDERLANDEN, (hierna te noemen: Staat),
waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd
door……………….…..…………….…………………………..., hierbij vertegenwoordigd door de Minister
van Economische Zaken en Klimaat op………………………………..…………………………………….……....
de ‘Uitvoeringsovereenkomst duurzame energieproductie Staat/
…………………………………………………..………...’ (hierna: uitvoeringsovereenkomst) hebben
getekend;

B. de Ondernemer volgens artikel 2 van de overeenkomst binnen vier weken nadat een

beschikking van de Minister van Economische Zaken en Klimaat met
kenmerk..............................................................is afgegeven ten behoeve van de
Staat financiële zekerheid dient te stellen en gesteld houden voor een bedrag groot
€..................................................,– door de afgifte aan de Staat van een door een bank
afgegeven bankgarantie;

C. de Bank bereid is de desbetreffende bankgarantie ten gunste van de Staat te stellen onder
de hierna te noemen voorwaarden.

VERKLAART ALS VOLGT

1. De Bank stelt zich hierbij als zelfstandige verbintenis tegenover de Staat onherroepelijk en

onvoorwaardelijk garant voor al hetgeen de Staat van de Ondernemer op grond van de
uitvoeringsovereenkomst te vorderen heeft tot een maximumbedrag van €…………….....……....,–.

2. Deze bankgarantie is een abstracte afroepgarantie. De Bank komt in geen geval een

beroep toe op de onderliggende rechtsverhouding tussen de Staat en de Ondernemer als
vervat in de uitvoeringsovereenkomst.

3. De Bank zal op eerste schriftelijk verzoek van de Staat, zonder opgaaf van redenen te
verlangen of nader bewijs te vragen, overgaan tot uitbetaling van al hetgeen de
Ondernemer, volgens verklaring van de Staat, verschuldigd is uit hoofde van de
Uitvoeringsovereenkomst.

4. Deze bankgarantie vervalt uitsluitend door het schriftelijk bericht van de Staat aan de Bank
dat de verplichting geheel of gedeeltelijk is vervallen.

5. De Minister van Economische Zaken en Klimaat zendt de bankgarantie zo spoedig mogelijk
nadat deze geheel is vervallen retour aan de Bank.

6. Op deze bankgarantie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die

mochten ontstaan over of naar aanleiding van deze bankgarantie zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.

7. Indien deze bankgarantie dient te worden geretourneerd geschiedt dat door toezending aan
adres:......................................................................................................................
......................................................................................................................
Getekend te …………………………………………………………………………..……………………………………………….………………
Op ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
De Bank

