Dag 2 : Actualiteiten Zekerheidsrecht (8 oktober 2013)
Inleiding
Deze dag staat wederom in het teken van een aantal actualiteiten, in het bijzonder: hoofdelijkheid,
borgtocht, garanties en overwaarde-arrangementen.
In aanvulling op de stukken die vorige keer nog niet aan de orde kwamen (zie de syllabus van 7
september 2013) kunnen de volgende stukken als achtergrond dienen:
Hoofdelijkheid, Borgtocht en Garantie
•

JOR 2012/302 Gerechtshof Amsterdam, 03-04-2012: Borgtochtovereenkomst, Borgtocht of
hoofdelijkheid, Bewoordingen in kredietovereenkomst niet doorslaggevend, Geen
kredietbehoefte, Geen omzeiling mogelijk van bescherming ex art. 1:88 BW door
hoofdelijkheid overeen te komen waar materieel sprake is van borgtocht

•

JOR 2013/27 Rechtbank Utrecht, 12-09-2012: Overeenkomst van borgtocht, Of sprake is van
een borgtocht dan wel hoofdelijke aansprakelijkheid dient te worden beoordeeld aan de
hand van het Haviltex-criterium, Invloed faillietverklaring hoofdschuldenaar op borgtocht

•

Rb Midden-Nederland KG 2 augustus 2013: ECLI:NL:RBMNE:2013:3098: gevolgen van art.
1:88 BW voor Duitse bank van naar Duits recht beheerste borgtocht

•

JOR 2013/200 Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 20-03-2013: Bestuurdersaansprakelijkheid
jegens schuldeiser vennootschap, (Indirect) bestuurder heeft met een beroep op art. 1:88
BW de door haar echtgenoot/medebestuurder afgegeven zekerheden vernietigd en daarmee
onrechtmatig jegens de schuldeiser van de vennootschap gehandeld, Geen persoonlijk
ernstig verwijt voor door medebestuurder aangegane verplichtingen, Geen persoonlijke
aansprakelijkheid bestuurder, Vordering afgewezen

•

JOR 2013/194 Hoge Raad 's-Gravenhage, 12-04-2013, 11/04553, LJN BY8651:
Borgtochtovereenkomst, Waarschuwingsplicht bank jegens echtgenote wier toestemming ex
art. 1:88 BW is vereist, Geen zorgplicht jegens echtgenote van borg in verband met
toestemmingsvereiste ex art. 1:88 BW, Zelfstandige zorgplicht jegens echtgenote uit hoofde
van klantrelatie, Schending zorgplicht kan leiden tot beperking verhaalsmogelijkheden bank
op privévermogen echtgenote, Cassatie van Hof ’s-Hertogenbosch 2 augustus 2011, «JOR»
2012/89
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•

A.R.J. Croiset van Uchelen , De Kracht van de bankgarantie in TOP 2008, 8, p. 279 -285 en TOP
2009, 1, p. 30-35

•

Aandachtspunten bij het verstrekken van zekerheden voor claims onder overnamecontracten
zekerheden in onzekere tijden, H.Q.P. Holtrop en mr. S. Hoeve-Ouchan , Tijdschrift voor
Ondernemingsrechtpraktijk 2012, nummer 3., p. 122 e.v.
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