Syllabus 10 september 2013
Dit keer staat de cursus in het teken van de volgende onderwerpen:







Hoofdelijkheid, Borgtocht, Garantie, Letters of Comfort en
Kapitaalinstandhoudingsverklaringen (incl. Art. 1: 88 BW)
Problemen en oplossingen in verband met de totstandkoming van hoofdelijkheid en
borgtocht, incl. overwaarde-arrangement
403-verklaring
Eigendomsvoorbehoud
Recht van reclame
Retentierecht

De formule is inmiddels bekend. De hoofdlijnen van de betreffende onderwerpen komen aan de orde
en recente jurisprudentie en literatuur. Ter voorbereiding kunnen de volgende stukken dienen:
Hoofdelijkheid, Borgtocht en Garantie, Letters of Comfort en Kapitaalinstandhoudingsverklaringen


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
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van klantrelatie, Schending zorgplicht kan leiden tot beperking verhaalsmogelijkheden bank
op privévermogen echtgenote, Cassatie van Hof ’s-Hertogenbosch 2 augustus 2011, «JOR»
2012/89


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.

Aspecten van de 403-verklaring

•

Verbintenisrechtelijke aspecten van een 403-verklaring, C. Spierings in NTBR 2012/14

•

OK Adam 11 juli 2013, ELCI:NL:GHAMS:2013:1966 (SNS)



JOR 2012/165 Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 24-01-2012, Hoofdelijke aansprakelijkheid ex
403-verklaring, Dading met een der schuldenaren waarbij schuldeiser afstand van
vorderingsrecht jegens die schuldenaar doet, betekent niet mede afstand van
vorderingsrecht jegens andere hoofdelijk schuldenaar, Verbintenis tot ongedaanmaking is
schuld waarvoor 403-verklaring is afgegeven

Problemen en oplossingen in verband met de totstandkoming van hoofdelijkheid en borgtocht en
de toepassing van het overwaardearrangement


JOR 2012/202 Rechtbank Haarlem, 29-02-2012, Concernfinanciering, Regres op
concernvennootschappen, Borgtocht of hoofdelijkheid, Draagplicht, Krediet bedoeld om
binnen concern te verrichten activiteiten te ondersteunen, Schuld gaat alle hoofdelijk
verbonden vennootschappen voor gelijk deel aan (faillissement LCI Consultants)



JOR 2012/171 Hoge Raad 's-Gravenhage, 09-03-2012, Borgtochtovereenkomst,
Regresvordering uit hoofde van door aanmerkelijkbelanghouder aangegane borgstelling
behoort vanaf moment van aangaan borgstelling tot werkzaamheidsvermogen, verloes op
regresvordering komt ten laste van resultaat werkzaamheid (met Noot Tekstra) (X –
staatssecretaris Financiën)
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JOR 2012/172 Hoge Raad 's-Gravenhage, 09-03-2012, 11/01714, LJN BT2202:
Borgtochtovereenkomst, Regresvordering uit hoofde van door aanmerkelijkbelanghouder
aangegane borgstelling behoort vanaf moment van aangaan borgstelling tot
werkzaamheidsvermogen, Verlies op regresvordering komt ten laste van resultaat
werkzaamheid, Verwijzing naar HR 9 maart 2012, «JOR» 2012/171, Cassatie van Hof
Amsterdam 3 maart 2011, «JOR» 2011/171, m.nt. Tekstra




HR 6 april 2012, ECLI:NL:PHR:2012:BU37844 (ASR / Achmea)
JOR 2012/306 Hoge Raad 's-Gravenhage, 13-07-2012: Concernfinanciering waarbij geen
hoofdelijkheid is overeengekomen, Onderlinge draagplicht, Art. 6:6 BW ziet op
aansprakelijkheid in verhouding tussen schuldeiser en schuldenaren en niet op onderlinge
draagplicht schuldenaren, Regres (Janssen q.q. / JVS Beheer)



JOR 2012/346 Hoge Raad 's-Gravenhage, 14-09-2012, Borgtochtovereenkomst, Verplichting
borg aan hoofdschuldenaar is met regresvordering rechtstreeks samenhangende schuld ex
art. 3.92 lid 1 Wet IB 2001, Verplichting borg behoort vanaf moment van aangaan
borgstelling tot werkzaamheidsvermogen



Het arrest ASR Schadeverzekering / Achmea en de gevolgen voor de financieringspraktijk: de
schade valt mee, M.H.E. Rongen in TvFR nr 1 / 2 Februari 2013, p. 5 e.v.



JOR 2013/264 Hoge Raad 's-Gravenhage, 14-06-2013: Verrekening door bank tijdens
faillissement, Factoring, Verrekening van vordering tot voldoening van gederfd factorloon en
gederfde rente met afdrachtverplichting van na faillietverklaring op factorrekeningen
binnengekomen gelden, Vervolg op Hof ’s-Hertogenbosch 16 augustus 2011, «JOR»
2012/329, m.nt. NEDF (Schreurs q.q. / ABN Commercial Finance)

Recht van reclame, retentierecht, eigendomsvoorbehoud


De bescherming van een vuistpandhouder en retentor tegen een eerder gevestigd stil
pandrecht, V.J.M. van Hoof, NTBR 2013/29
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