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Minds are like parachutes; they only work when open Minds are like parachutes; they only work when open 

(Tommy Dewar,  Scottish Whisky Distiller and (Tommy Dewar,  Scottish Whisky Distiller and PhilosophPhilosoph))

Domme vragen bestaan niet, maar er zijn soms geen Domme vragen bestaan niet, maar er zijn soms geen 

duidelijke antwoordenduidelijke antwoorden



ProgrammaProgrammaProgrammaProgrammaProgrammaProgrammaProgrammaProgramma

� Inleiding
� Verhaalsmogelijkheden

� Beperkingen en uitbreidingen

� Doel Zekerheidsrechten

� Onderwerpen Zekerheidsrechten
� Goederenrechtelijke

� Persoonlijke

� Restcategorie

� Oneigenlijke
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VerhaalsmogelijkhedenVerhaalsmogelijkhedenVerhaalsmogelijkhedenVerhaalsmogelijkhedenVerhaalsmogelijkhedenVerhaalsmogelijkhedenVerhaalsmogelijkhedenVerhaalsmogelijkheden

�� Full recourseFull recourseFull recourseFull recourseFull recourseFull recourseFull recourseFull recourse::
�� DebiteurDebiteur staatstaat voorvoor verplichtingenverplichtingen in met in met zijnzijn helehele
vermogenvermogen tenzijtenzij uituit de wet of de wet of uituit overeenkomstovereenkomst
ietsiets andersanders voortvloeitvoortvloeit
(art. 3:276 BW) (art. 3:276 BW) 

�� PariPariPariPariPariPariPariPari passupassupassupassupassupassupassupassu::
�� IedereIedere crediteurcrediteur heeftheeft bijbij executieexecutie dezelfdedezelfde
rechtenrechten ten ten opzichteopzichte van de van de debiteurdebiteur tenzijtenzij uituit de de 
wet of wet of overeenkomstovereenkomst andersanders voortvloeitvoortvloeit (art. 3: (art. 3: 
277 BW)277 BW)
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BeperkingenBeperkingenBeperkingenBeperkingenBeperkingenBeperkingenBeperkingenBeperkingen en en en en en en en en 
uitbreidingenuitbreidingenuitbreidingenuitbreidingenuitbreidingenuitbreidingenuitbreidingenuitbreidingen

�� Limited recourseLimited recourseLimited recourseLimited recourseLimited recourseLimited recourseLimited recourseLimited recourse::

�� ContractueleContractuele afspraakafspraak tussentussen crediteurcrediteur en en 

debiteurdebiteur datdat crediteurcrediteur zichzich slechtsslechts kankan

verhalenverhalen op op deeldeel vermogenvermogen debiteurdebiteur

�� SubordinationSubordinationSubordinationSubordinationSubordinationSubordinationSubordinationSubordination: : 

�� ContractueleContractuele afspraakafspraak tussentussen crediteurcrediteur en en 

debiteurdebiteur; ; crediteurcrediteur stemtstemt in in datdat zijnzijn vorderingvordering

op op debiteurdebiteur wordtwordt achtergesteldachtergesteld bijbij andereandere

vorderingenvorderingen op de op de debiteurdebiteur, vb. HR 18 , vb. HR 18 oktoberoktober

2002, JOR 2002, 234 (2002, JOR 2002, 234 (HaviltexHaviltex criteriumcriterium))
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DoelDoelDoelDoelDoelDoelDoelDoel ZekerheidsrechtenZekerheidsrechtenZekerheidsrechtenZekerheidsrechtenZekerheidsrechtenZekerheidsrechtenZekerheidsrechtenZekerheidsrechten

�� VerbeteringVerbetering positiepositie van van crediteurcrediteur indienindien debiteurdebiteur

zijnzijn verplichtingenverplichtingen nietniet nakomtnakomt

�� ZowelZowel buitenbuiten alsals in in faillissementfaillissement debiteurdebiteur

�� Op Op activaactiva van van debiteurdebiteur of op (of op (activaactiva van) van) eeneen

derdederde

�� VoorVoor zoverzover het het zakelijkezakelijke zekerhedenzekerheden betreftbetreft: met : met 

de de bedoelingbedoeling omom met met voorrangvoorrang bovenboven andereandere

crediteurencrediteuren buitenbuiten de de boedelboedel omom betaaldbetaald tete

wordenworden
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OnderwerpenOnderwerpenOnderwerpenOnderwerpenOnderwerpenOnderwerpenOnderwerpenOnderwerpen zekerhedenzekerhedenzekerhedenzekerhedenzekerhedenzekerhedenzekerhedenzekerheden
�� GoederenrechtelijkeGoederenrechtelijke

�� PersoonlijkePersoonlijke

�� RestcategorieRestcategorie

�� OneigenlijkeOneigenlijke

�� PandPand
�� HypotheekHypotheek

�� HoofdelijkheidHoofdelijkheid
�� GarantiesGaranties
�� BorgtochtBorgtocht

�� RetentierechtRetentierecht
�� RechtRecht van van reclamereclame
�� EigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoud

�� PariPari passupassu--clausuleclausule
�� HypotheekHypotheek-- en en pandverklaringpandverklaring
�� PatronaatsverklaringPatronaatsverklaring
�� Net worth Net worth verklaringverklaring
�� Covenants en RatioCovenants en Ratio’’ss
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EigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoud IIIIIIII
�� Art. 3: 92 BW, Art. 3: 92 BW, overdrachtoverdracht onderonder de de 

opschortendeopschortende voorwaardevoorwaarde van van betalingbetaling

�� Art. 3 Wet Art. 3 Wet ConflictenrechtConflictenrecht GoederenrechtGoederenrecht, , 

gunstigergunstiger rechtrecht bijbij levering levering naarnaar het het buitenlandbuitenland

toegestaantoegestaan

�� Art. 7:10 BW, Art. 7:10 BW, risicorisico gaatgaat welwel overover

�� ZekerheidZekerheid voorvoor koperkoper en en voorvoor verkoperverkoper!!
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EigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoud IIIIIIIIIIIIIIII

�� VorderingenVorderingen wegenswegens tegenprestatietegenprestatie voorvoor allealle door door 

de de verkoperverkoper aanaan de de koperkoper krachtenskrachtens enigeenige

overeenkomstovereenkomst geleverdegeleverde of of tete leverenleveren zakenzaken

�� VorderingenVorderingen uituit overeenkomstenovereenkomsten, , waarbijwaarbij naastnaast de de 

levering van levering van zakenzaken tevenstevens het het verrichtenverrichten van van 

werkzaamhedenwerkzaamheden is is bedongenbedongen

�� SchadevergoedingSchadevergoeding wegenswegens het het nietniet nakomennakomen van van 

dezedeze overeenkomstenovereenkomsten ((waaronderwaaronder renterente en en 

kostenkosten))
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EigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoud IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

�� UitgebreidUitgebreid eigendomsvoorbehoudeigendomsvoorbehoud ruimerruimer dandan

hiervoorhiervoor vermeldvermeld is is nietignietig

�� KredieteigendomsvoorbehoudKredieteigendomsvoorbehoud?  ?  vglvgl. M.A.J.G. Jansen . M.A.J.G. Jansen 

in in InsoladInsolad Lustrum Lustrum bundelbundel 2001, p. 269 2001, p. 269 e.ve.v., ., TvITvI

2002, 2002, aflafl 6. en HR 4 6. en HR 4 decemberdecember 1998, NJ 1999, 549, 1998, NJ 1999, 549, 

JOR 1999,94, JOR 1999,94, Potharst/SerreePotharst/Serree RovRov 3.5.1 en 3.5.1 en nootnoot

KleijnKleijn; ; andersanders WesselsWessels NieuwsbriefNieuwsbrief BW BW decemberdecember

2001, p. 1422001, p. 142

�� ImputatieregelingImputatieregeling
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EigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoud IVIVIVIVIVIVIVIV

�� VoorbeeldVoorbeeld van van omschrijvingomschrijving: Hof Arnhem : Hof Arnhem ElmarcElmarc / Mr / Mr 

BrandsmaBrandsma q.qq.q. (. (MegapoolMegapool) 4 ) 4 maartmaart 2008, LJN: BD1291, 2008, LJN: BD1291, 

JOR  2008, 176 JOR  2008, 176 rovrov. 4.13 : . 4.13 : uitleguitleg eigendomsvoorbehoudeigendomsvoorbehoud

�� ““het het eigendomsvoorbehoudeigendomsvoorbehoud gold gold derhalvederhalve voorvoor allealle

door de door de vervreemdervervreemder aanaan de de verkrijgerverkrijger krachtenskrachtens

enigeenige overeenkomstovereenkomst geleverdegeleverde en en nognog onderonder dezedeze

berustendeberustende zakenzaken, , ongeachtongeacht of of eeneen aantalaantal daarvandaarvan

betaaldbetaald was. was. ZolangZolang MegapoolMegapool eeneen of of meermeer facturenfacturen

van van ElmarcElmarc nietniet heeftheeft betaaldbetaald, is , is ElmarcElmarc van al die van al die 

zakenzaken eigenaresseeigenaresse geblevengebleven””..
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EigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoud VVVVVVVV

�� VoorbehoudenVoorbehouden pandrechtpandrecht::

�� AanvullingAanvulling op op eigendomsvoorbehoudeigendomsvoorbehoud ((vglvgl. art. . art. 

3:81 BW) (3:81 BW) (bezitloosbezitloos pandrechtpandrecht))

�� VereistenVereisten: : vastgelegdvastgelegd in in authentiekeauthentieke of of 

onderhandsonderhands geregistreerdegeregistreerde akteakte (3:237 BW)(3:237 BW)

�� GaatGaat voorvoor het het bezitloosbezitloos pandrechtpandrecht van de bank, van de bank, 

alleenalleen nietniet voorvoor verkrijgerverkrijger (van (van vuistpandvuistpand) ) tete

goedergoeder trouwtrouw, , arttartt. 3:86 en  3:238 BW. 3:86 en  3:238 BW

�� VglVgl. HR 4 . HR 4 decemberdecember 1998, NJ 1999, 549 1998, NJ 1999, 549 

Potharst/SerreePotharst/Serree RovRov 3.6.4 en 3.6.4 en nootnoot KleijnKleijn
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EigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoudEigendomsvoorbehoud VIVIVIVIVIVIVIVI

�� GevolgGevolg voorvoor eigendomsvoorbehoudeigendomsvoorbehoud van:van:

�� NatrekkingNatrekking (art. 5:3 (art. 5:3 jojo 5:14 BW) 5:14 BW) 

RoerendRoerend>>OnroerendOnroerend

�� ((OneigenlijkeOneigenlijke) ) VermengingVermenging (art. 5:15 BW) (art. 5:15 BW) RoerendRoerend

�� ziezie nootnoot StenekerSteneker onderonder MegapoolMegapool, , verschilverschil in in 

bewijsbewijs welkewelke goederengoederen erer liggenliggen, , alleenalleen die van die van 

degenendegenen die die eeneen eigendomsvoorbehoudeigendomsvoorbehoud claimenclaimen

omom mogelijkheidmogelijkheid ookook derdenderden

�� ZaaksvormingZaaksvorming (art. 5:16 BW) (art. 5:16 BW) RoerendRoerend

�� BodembeslagBodembeslag (art. 22 (art. 22 InvorderingswetInvorderingswet))

�� PandrechtPandrecht (art. 3: 238 BW)(art. 3: 238 BW)

�� VervreemdingVervreemding (art. 3:86 BW)(art. 3:86 BW)
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EV EV EV EV EV EV EV EV ClausuleClausuleClausuleClausuleClausuleClausuleClausuleClausule IIIIIIII

I.I. A A behoudtbehoudt de de eigendomeigendom van de door A  van de door A  aanaan B B 

geleverdegeleverde goederengoederen tot het moment tot het moment datdat B B aanaan A A 

heeftheeft voldaanvoldaan al al hetgeenhetgeen B B verschuldigdverschuldigd is is aanaan A A uituit

hoofdehoofde vanvan

�� EnigeEnige bestaandebestaande of of toekomstigetoekomstige leverantieleverantie van van 

goederengoederen van A van A aanaan BB

�� Het Het verrichtenverrichten van van werkzaamhedenwerkzaamheden door A ten door A ten 

behoevebehoeve van B in van B in verbandverband met de met de geleverdegeleverde of of tete

leverenleveren goederengoederen

�� Door B Door B aanaan A A tete betalenbetalen schadevergoedingschadevergoeding wegenswegens

het het nietniet nakomennakomen van de van de overeenovereen--komstenkomsten met met 

betrekkingbetrekking tot de tot de aankoopaankoop van van goederengoederen, , 

waaronderwaaronder renterente en en kostenkosten
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EV EV EV EV EV EV EV EV ClausuleClausuleClausuleClausuleClausuleClausuleClausuleClausule IIIIIIIIIIIIIIII
II.II. B B houdthoudt vanafvanaf de de afleveringaflevering van de van de goederengoederen tot de tot de 

datum van datum van volledigvolledig betalingbetaling ((alsals vermeldvermeld onderonder I) I) 
de de goederengoederen voorvoor A en is A en is gehoudengehouden dezedeze alsals eeneen
goedgoed huisvaderhuisvader tete bewarenbewaren, en , en zorgzorg tete dragendragen datdat
de de goederengoederen duidelijkduidelijk afgescheidenafgescheiden, , datdat wilwil zeggenzeggen
alsals zijndezijnde herkenbaarherkenbaar van A van A wordtwordt bewaardbewaard

III.III. B is B is gehoudengehouden de de onderonder eigendomsvoorbehoudeigendomsvoorbehoud de de 
goederengoederen ten ten genoegengenoegen van A van A tegentegen brandbrand--
ontploffingsgevaarontploffingsgevaar, , waterschadewaterschade en en diefstaldiefstal tete
verzekerenverzekeren. De . De polissenpolissen dienendienen aanaan A A terter inzageinzage
wordenworden verstrektverstrekt. B is op . B is op verzoekverzoek van A van A gehoudengehouden
de de rechtenrechten terzaketerzake van van dezedeze verzekeringenverzekeringen aanaan A A tete
verpandenverpanden..
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EV EV EV EV EV EV EV EV ClausuleClausuleClausuleClausuleClausuleClausuleClausuleClausule IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

IV.IV. B is B is nietniet gerechtigdgerechtigd op op enigerleienigerlei wijzewijze zonderzonder

voorafgaandevoorafgaande schriftelijkeschriftelijke toestemmingtoestemming van A de van A de 

goederengoederen tete bewerkenbewerken, , tete vervreemdenvervreemden of of tete

bezwarenbezwaren, , tenzijtenzij de de bewerkingbewerking, , vervreemdingvervreemding of of 

bezwaringbezwaring geschiedtgeschiedt nadatnadat B B aanaan haarhaar financifinanciëëlele

verplichtingenverplichtingen ten ten opzichteopzichte van A van A terzaketerzake van de van de 

betreffendebetreffende goederengoederen heeftheeft voldaanvoldaan

V.V. DitDit eigendomsvoorbehoudeigendomsvoorbehoud is is medemede bedoeldbedoeld voorvoor de de 

derdederde die de die de vordering(envordering(en) ) alsals omschrevenomschreven onderonder I I 

verkrijgtverkrijgt door door cessiecessie ((cessionariscessionaris) of ) of subrogatiesubrogatie

((subrogatussubrogatus); ); bijbij cessiecessie en en subrogatiesubrogatie vervaltvervalt het het 

eigendomsvoorbehoudeigendomsvoorbehoud nietniet
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EV EV EV EV EV EV EV EV ClausuleClausuleClausuleClausuleClausuleClausuleClausuleClausule IVIVIVIVIVIVIVIV
VI.VI. A A kankan de de rechtenrechten uituit hoofdehoofde uituit van van ditdit

eigendomsvoorbehoudeigendomsvoorbehoud leverenleveren aanaan de de cessionariscessionaris of of 

subrogatussubrogatus van de van de onderonder I I beschrevenbeschreven vorderingenvorderingen. . 

DezeDeze levering levering heeftheeft eersteerst rechtsgevolgrechtsgevolg nadatnadat dezedeze is is 

medegedeeldmedegedeeld aanaan B.B.
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HoofdelijkheidHoofdelijkheidHoofdelijkheidHoofdelijkheidHoofdelijkheidHoofdelijkheidHoofdelijkheidHoofdelijkheid art. 6:7 BW Iart. 6:7 BW Iart. 6:7 BW Iart. 6:7 BW Iart. 6:7 BW Iart. 6:7 BW Iart. 6:7 BW Iart. 6:7 BW I

�� AfwijkingAfwijking van van hoofdregelhoofdregel bijbij meermeer dandan eeneen

debiteurdebiteur is is gebondenheidgebondenheid voorvoor gelijkegelijke delendelen

(art. 6:6 BW)(art. 6:6 BW)

�� Art. 1:88 lid 1 Art. 1:88 lid 1 onderonder c BW  (c BW  (jojo art. 1:80b BW) art. 1:80b BW) 

toestemmingtoestemming echtgenootechtgenoot ((geregistreerdgeregistreerd

partner) partner) bijbij particuliereparticuliere hoofdelijkheidhoofdelijkheid

�� HoofdelijkeHoofdelijke schuldenarenschuldenaren zijnzijn allenallen primairprimair

prestatieplichtigprestatieplichtig, , geengeen afhankelijkafhankelijk karakterkarakter, , nietniet

subsidiairsubsidiair, art. 6:7 BW, art. 6:7 BW
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HoofdelijkheidHoofdelijkheidHoofdelijkheidHoofdelijkheidHoofdelijkheidHoofdelijkheidHoofdelijkheidHoofdelijkheid art. 6:7 BW IIart. 6:7 BW IIart. 6:7 BW IIart. 6:7 BW IIart. 6:7 BW IIart. 6:7 BW IIart. 6:7 BW IIart. 6:7 BW II

�� VoorVoor zoverzover iemandiemand wordtwordt uitgewonnenuitgewonnen voorvoor

meermeer dandan de de schuldschuld hem hem aangaataangaat::

�� RegresRegres, , eigeneigen vorderingvordering op op medemede--hoofdelijkhoofdelijk

schuldenaarschuldenaar, art. 6:10 BW, art. 6:10 BW

�� SubrogatieSubrogatie, in de , in de vorderingsrechtenvorderingsrechten van van 

hoofdcrediteurhoofdcrediteur, , vglvgl. art. 6:12 BW (. art. 6:12 BW (vglvgl. . OokOok

art. 6:150 BW)art. 6:150 BW)
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Regres en SubrogatieRegres en SubrogatieRegres en SubrogatieRegres en SubrogatieRegres en SubrogatieRegres en SubrogatieRegres en SubrogatieRegres en Subrogatie

� regres: eigen vordering

� hoofdelijke medeschuldenaren: art. 6:10 BW

� borgtocht: art. 7:850 lid 3 BW

� subrogatie: in vordering van ander

� hoofdelijke medeschuldenaren: art. 6:12 BW

� gevallen art. 6:150 BW
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VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld regresregresregresregresregresregresregresregres / / / / / / / / 
subrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatie (I)(I)(I)(I)(I)(I)(I)(I)

A B

Bank
M

100%
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A B

Bank
M

Hoofdelijk

elk 2.5

2.5

2.5

2.5

VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld regresregresregresregresregresregresregresregres / / / / / / / / 
subrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatie (II)(II)(II)(II)(II)(II)(II)(II)
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VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld regresregresregresregresregresregresregresregres / / / / / / / / 
subrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatie (III)(III)(III)(III)(III)(III)(III)(III)

A B

Bank
M

Verstrekte

financiering 

Bank

0.5

1.0

1.0
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VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld regresregresregresregresregresregresregresregres / / / / / / / / 
subrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatie (IV)(IV)(IV)(IV)(IV)(IV)(IV)(IV)

A B

Bank
M

Afspraak:

interne 

draagplicht

0.5

1.0 1.0
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VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld regresregresregresregresregresregresregresregres / / / / / / / / 
subrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatie (V)(V)(V)(V)(V)(V)(V)(V)

A B

Bank
M

betaling

2.5
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VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld regresregresregresregresregresregresregresregres / / / / / / / / 
subrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatie (VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)(VI)

A B

Bank
M

na subrogatie

0.5

1.0

0.5

1.0

voor subrogatie

25



VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld regresregresregresregresregresregresregresregres / / / / / / / / 
subrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatiesubrogatie (VII)(VII)(VII)(VII)(VII)(VII)(VII)(VII)

A B

Bank
M

regres

0.5

1.0
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ConcernfinancieringConcernfinancieringConcernfinancieringConcernfinancieringConcernfinancieringConcernfinancieringConcernfinancieringConcernfinanciering

� HR 18 april 2003, JOR 2003, 160: Rivier de Lek: 

� Interne draagplicht oordeel Hof niet onbegrijpelijk

� Moment van aangaan van de schuld is in beginsel 
beslissend: als in een concern verhouding bij hoofdelijke 
aansprakelijke vennootschappen geen andere afspraak 
wordt gemaakt, is draagplicht in beginsel gelijk

� Degene die is uitgewonnen wordt gesubrogeerd en heeft
regres
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GarantieGarantieGarantieGarantieGarantieGarantieGarantieGarantie

�� GarantieGarantie van van derdederde datdat de de hoofdschuldenaarhoofdschuldenaar

aanaan zijnzijn verplichtingenverplichtingen ten ten opzichteopzichte van de van de 

schuldeiserschuldeiser zalzal voldoenvoldoen

�� Art. 1:88 lid 1 Art. 1:88 lid 1 onderonder c BW  (c BW  (jojo art. 1:80b BW ) art. 1:80b BW ) 

toestemmingtoestemming echtgenootechtgenoot ((geregistreerdgeregistreerd

partner) partner) bijbij particuliereparticuliere garantiegarantie

�� OnbenoemdeOnbenoemde overeenkomstovereenkomst

�� VglVgl. Mr R.I.V.F. . Mr R.I.V.F. BertramsBertrams, De , De bankgarantiebankgarantie alsals

zekerheidsinstrumentzekerheidsinstrument bijbij internationaleinternationale

contracterencontracteren, Syllabus , Syllabus 
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VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld I I I I I I I I GarantieGarantieGarantieGarantieGarantieGarantieGarantieGarantie
�� ProcesgarantieProcesgarantie: : garantgarant doetdoet schuldeiserschuldeiser

toezeggingtoezegging datdat garantgarant aanaan schuldeiserschuldeiser zalzal

voldoenvoldoen hetgeenhetgeen schuldenaarschuldenaar op op grondgrond van van 

rechterlijkrechterlijk (of (of arbitralearbitrale) ) uitspraakuitspraak (of (of schikkingschikking) ) 

aanaan schuldeiserschuldeiser moetmoet voldoenvoldoen

�� GarantorGarantor bedingtbedingt regresregres en en subrogatiesubrogatie in in 

vorderingvordering schuldeiserschuldeiser, , vglvgl. art. 6:150 . art. 6:150 onderonder d d 

BW: de BW: de schuldeiserschuldeiser moetmoet van de van de subrogatiesubrogatie op op 

de de hoogtehoogte wordenworden gesteldgesteld voorvoor het moment het moment datdat

onderonder de de garantiegarantie betaaldbetaald wordtwordt ((vglvgl. Hof Adam . Hof Adam 

10 10 augustusaugustus 2000, JOR 2000, 205 )2000, JOR 2000, 205 )
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VoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeldVoorbeeld II II II II II II II II GarantieGarantieGarantieGarantieGarantieGarantieGarantieGarantie

�� AfroepgarantieAfroepgarantie, First demand guarantee: , First demand guarantee: 

garantorgarantor verplichtverplicht zichzich op op eersteeerste verzoekverzoek tete

betalenbetalen aanaan hoofdschuldeiserhoofdschuldeiser

�� ConformiteitsbeginselConformiteitsbeginsel, het , het afroepverzoekafroepverzoek moetmoet

exact exact voldoenvoldoen aanaan garantiegarantie

�� GarantorGarantor bedingtbedingt regresregres, , subrogatiesubrogatie mogelijkmogelijk

nietniet indienindien hoofdschuldenaarhoofdschuldenaar geengeen eigeneigen schuldschuld

heeftheeft, , vbvb: : huurgarantiehuurgarantie verstrektverstrekt door Bank door Bank 

terwijlterwijl betreftbetreft periodeperiode huurhuur nana faillissementfaillissement

waarwaar curator curator overeenkomstovereenkomst rechtsgeldigrechtsgeldig

beeindigdbeeindigd heeftheeft
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AfhankelijkAfhankelijkAfhankelijkAfhankelijkAfhankelijkAfhankelijkAfhankelijkAfhankelijk karakterkarakterkarakterkarakterkarakterkarakterkarakterkarakter

�� VglVgl. HR 25 . HR 25 septemberseptember 1998,  NJ 1998, 893, JOR 1998,  NJ 1998, 893, JOR 

1999, 22 (1999, 22 (HaefnerHaefner/ABN): het /ABN): het HaviltexHaviltex criteriumcriterium::

�� ““ Of Of eeneen bankgarantiebankgarantie voorvoor de de uitgevendeuitgevende bank bank 

beroepberoep op de op de achterliggendeachterliggende overeenkomstovereenkomst al al dandan

nietniet uitsluituitsluit, , moetmoet van van gevalgeval tot tot gevalgeval wordenworden

beslistbeslist door door nana tete gaangaan welkewelke zinzin betrokkenenbetrokkenen in de in de 

gegevengegeven omstandighedenomstandigheden over en over en weerweer

redelijkerwijsredelijkerwijs aanaan de de bewoordingenbewoordingen van de van de garantiegarantie

mochtenmochten toekennentoekennen en en watwat zijzij tete diendien aanzienaanzien

redelijkerwijsredelijkerwijs van van elkaarelkaar mochtenmochten verwachtenverwachten..””
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Varia GarantieVaria GarantieVaria GarantieVaria GarantieVaria GarantieVaria GarantieVaria GarantieVaria Garantie

�� Syllabus VoorbeeldclausulesSyllabus Voorbeeldclausules

�� Zie issues genoemd door Croiset van Zie issues genoemd door Croiset van 

UchelenUchelen in artikel Syllabus:in artikel Syllabus:

�� StrictStrict ComplianceCompliance

�� Misbruik van garantiesMisbruik van garanties

�� Overgang/overdracht garantiesOvergang/overdracht garanties

�� Ten onrechte uitbetaaldTen onrechte uitbetaald

�� ProcesgarantiesProcesgaranties
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Borg art. 7:850 Borg art. 7:850 Borg art. 7:850 Borg art. 7:850 Borg art. 7:850 Borg art. 7:850 Borg art. 7:850 Borg art. 7:850 e.ve.ve.ve.ve.ve.ve.ve.v. BW. BW. BW. BW. BW. BW. BW. BW

�� OvereenkomstOvereenkomst waarbijwaarbij de de borgborg zichzich jegensjegens de de 

schuldeiserschuldeiser verbindtverbindt omom eeneen schuldschuld die de die de 

hoofdschuldenaarhoofdschuldenaar heeftheeft tete voldoenvoldoen

�� AlleenAlleen voorvoor voldoendevoldoende bepaalbarebepaalbare schuldenschulden van van 

hoofdschuldenaarhoofdschuldenaar, art. 7:851 lid 2 BW, art. 7:851 lid 2 BW

�� AfhankelijkAfhankelijk karakterkarakter, art. 7:851 lid 1 BW , art. 7:851 lid 1 BW 

�� SubsidiairSubsidiair karakterkarakter, art. 7:855 lid 1 BW, art. 7:855 lid 1 BW

�� RegresRegres op op hoofdschuldenaarhoofdschuldenaar, art. 7:866 BW en , art. 7:866 BW en 

subrogatiesubrogatie, art. 6:12 BW, , art. 6:12 BW, mitsmits art. 6:150 BW is art. 6:150 BW is 

voldaanvoldaan
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VoorbeeldenVoorbeeldenVoorbeeldenVoorbeeldenVoorbeeldenVoorbeeldenVoorbeeldenVoorbeelden BorgtochtBorgtochtBorgtochtBorgtochtBorgtochtBorgtochtBorgtochtBorgtocht

�� DirecteurDirecteur GrootGroot AandeelhouderAandeelhouder steltstelt zichzich

ten ten opzichteopzichte van de bank van de bank borgborg voorvoor

schuldenschulden vennootschapvennootschap

�� MoederMoeder steltstelt zichzich borgborg voorvoor de de schuldenschulden

van van dochter(vennootschapdochter(vennootschap))
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ParticulierParticulierParticulierParticulierParticulierParticulierParticulierParticulier –––––––– ProfessioneelProfessioneelProfessioneelProfessioneelProfessioneelProfessioneelProfessioneelProfessioneel

�� ParticulierParticulier, art. 7:857 BW , art. 7:857 BW 

natuurlijkenatuurlijke persoonpersoon die die nochnoch handeldehandelde inin

de de uitoefeninguitoefening van van zijnzijn beroepberoep of of bedrijfbedrijf, , 

nochnoch ten ten behoevebehoeve van de van de normalenormale

uitoefeninguitoefening van het van het bedrijfbedrijf van van eeneen naamlozenaamloze

vennootschapvennootschap of of beslotenbesloten vennootschapvennootschap, , 

waarvanwaarvan hijhij bestuurderbestuurder is en is en alleenalleen of met of met 

zijnzijn medebestuurdersmedebestuurders de de meerderheidmeerderheid derder

aandelenaandelen heeftheeft

�� ProfessioneleProfessionele, de rest, de rest
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UitzonderingUitzonderingUitzonderingUitzonderingUitzonderingUitzonderingUitzonderingUitzondering ParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliere
borgborgborgborgborgborgborgborg IIIIIIII

�� Of: Of: ParticuliereParticuliere borgborg heeftheeft eigeneigen bedrijfbedrijf en en 

handelthandelt in de in de uitoefeninguitoefening van van zijnzijn bedrijfbedrijf

�� Of: Of: ParticuliereParticuliere borgborg is is borgborg voorvoor ondernemingonderneming

waarvanwaarvan hijhij bestuurderbestuurder is is hijhij heeftheeft direktdirekt of of 

indirektindirekt tezamentezamen met met zijnzijn medebestuurdersmedebestuurders

meerderheidmeerderheid van de van de aandelenaandelen en de en de borgborg wordtwordt

gesteldgesteld in de in de normalenormale uitoefeninguitoefening van het van het bedrijfbedrijf

van die van die ondernemingonderneming
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UitzonderingUitzonderingUitzonderingUitzonderingUitzonderingUitzonderingUitzonderingUitzondering ParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliere
borgborgborgborgborgborgborgborg IIIIIIIIIIIIIIII

�� VglVgl. HR 26 . HR 26 januarijanuari 2007, NJ 2007, 74, JOR 2007, NJ 2007, 74, JOR 

2007, 80 ING/ Steins: 2007, 80 ING/ Steins: uitzonderinguitzondering voorvoor

bestuurderbestuurder / / aandeelhouderaandeelhouder geldtgeldt ookook indienindien de de 

bestuurderbestuurder aandelenaandelen indirektindirekt houdthoudt (Steins was (Steins was 

bestuurderbestuurder van van allealle relevanterelevante vennootschappenvennootschappen

en en hieldhield indirektindirekt zelfzelf meerderheidmeerderheid))

�� VglVgl. Hof Arnhem 13 . Hof Arnhem 13 meimei 2008, LJN BF3284: 2008, LJN BF3284: 

daaronderdaaronder kankan medemede wordenworden verstaanverstaan

certificeringcertificering
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UitzonderingUitzonderingUitzonderingUitzonderingUitzonderingUitzonderingUitzonderingUitzondering ParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliere
borgborgborgborgborgborgborgborg IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

�� NormaleNormale uitoefeninguitoefening van het van het bedrijfbedrijf van de van de ondernemingonderneming??

�� HR 14 HR 14 aprilapril 2000, JOR 2000,113, 2000, JOR 2000,113, OmzettingOmzetting huurschuldhuurschuld
van van vennootschapvennootschap in in achtergesteldeachtergestelde leninglening met met borgborg enigenig
aandeelhouderaandeelhouder ((koopsomkoopsom NLG 1), NLG 1), nietniet in in normalenormale
uitoefeninguitoefening bedrijfbedrijf van de van de ondernemingonderneming (casus is (casus is voorvoor
art. 1:88 BW art. 1:88 BW uitzonderinguitzondering dochdoch datdat kentkent zelfdezelfde soortsoort
uitzonderinguitzondering))

�� HR 8 HR 8 julijuli 2005, JOR 2005, 233 2005, JOR 2005, 233 RabobankRabobank Maastricht: Maastricht: 
OmzettingOmzetting van van debetstanddebetstand van van ondernemingonderneming in in 
herfinancieringherfinanciering met met borgstellingborgstelling in in verbandverband met met verhoogdverhoogd
kredietrisicokredietrisico is is nietniet in in normalenormale uitoefeninguitoefening van de van de 
ondernemingonderneming ((NootNoot VerdaasVerdaas))

�� ZieZie Hof Adam 23 Hof Adam 23 junijuni 2009, JOR 2010, 47 2009, JOR 2010, 47 HerfinancieringHerfinanciering
geengeen normalenormale bedrijfsuitoefeningbedrijfsuitoefening

�� AangaanAangaan van van financieringsovereenkomstfinancieringsovereenkomst: in : in beginselbeginsel welwel
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Extra Extra Extra Extra Extra Extra Extra Extra eiseneiseneiseneiseneiseneiseneiseneisen ParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliere
borgborgborgborgborgborgborgborg IIIIIIII

�� dwingenddwingend rechtrecht, art. 7:862 BW, art. 7:862 BW

�� aangaanaangaan bijbij geschriftgeschrift, art. 7:859 lid 1 BW, art. 7:859 lid 1 BW

�� voortsvoorts art. 185 art. 185 RvRv uitsluitenduitsluitend dwingenddwingend bewijsbewijs voorvoor akteakte
met met goedschriftgoedschrift voorvoor geldsomgeldsom, , tenzijtenzij aangegaanaangegaan in de in de 
uitoefeninguitoefening van van zijnzijn beroepberoep en en bedrijfbedrijf

�� vermeldingvermelding van van maximumbedragmaximumbedrag , art. 7:858 lid 1 BW , art. 7:858 lid 1 BW 
�� HR 19 HR 19 septemberseptember 2008, JOR 2008, 323 2008, JOR 2008, 323 alsals welwel bedragbedrag benoemtbenoemt

maarmaar overigensoverigens onbepaaldonbepaald, , alleenalleen borgborg voorvoor bedragbedrag

�� borgborg voorvoor onbepaaldeonbepaalde tijdtijd kankan tete allenallen tijdetijde wordenworden
opgezegdopgezegd; en ; en eeneen borgborg voorvoor bepaaldebepaalde tijdtijd in in iederieder gevalgeval
nana vijfvijf jaarjaar

art. 7:861 lid 1 BWart. 7:861 lid 1 BW
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Extra Extra Extra Extra Extra Extra Extra Extra eiseneiseneiseneiseneiseneiseneiseneisen ParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliereParticuliere
borgborgborgborgborgborgborgborg IIIIIIIIIIIIIIII

�� nietniet voorvoor toekomstigetoekomstige verbintenissenverbintenissen tot tot 

vergoedingvergoeding van van schadeschade voorvoor zoverzover schuldeiserschuldeiser de de 

schadeschade had had kunnenkunnen voorkomenvoorkomen door door eeneen toezichttoezicht

datdat redelijkerwijsredelijkerwijs van hem van hem gevergdgevergd kankan wordenworden, , 

art. 7:861 lid 3 BWart. 7:861 lid 3 BW

�� nietniet voorvoor toekomstigetoekomstige schuldenschulden uituit door door 

schuldenaarschuldenaar onverplichtonverplicht aangeganeaangegane

rechtshandelingen,tenzijrechtshandelingen,tenzij art. 7:861 lid 4 BWart. 7:861 lid 4 BW

�� VbVb ING ING akteakte SyllabusSyllabus
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Art. 1: 88 BW, Art. 1: 88 BW, Art. 1: 88 BW, Art. 1: 88 BW, Art. 1: 88 BW, Art. 1: 88 BW, Art. 1: 88 BW, Art. 1: 88 BW, toestemmingtoestemmingtoestemmingtoestemmingtoestemmingtoestemmingtoestemmingtoestemming
echtgenootechtgenootechtgenootechtgenootechtgenootechtgenootechtgenootechtgenoot

�� Lid 1 Lid 1 onderonder c: c: EchtgenootEchtgenoot heeftheeft toestemmingtoestemming van van andereandere

echtgenootechtgenoot nodignodig voorvoor overeenkomstenovereenkomsten die die ertoeertoe strekkenstrekken, , 

andersanders dandan in de in de normalenormale uitoefeninguitoefening van van zijnzijn beroepberoep of of 

bedrijfbedrijf, , zichzich alsals borgborg, of , of hoofdelijkhoofdelijk medeschuldenaarmedeschuldenaar

verbindtverbindt, , zichzich voorvoor eeneen derdederde sterksterk maaktmaakt, of , of zichzich tot tot 

zekerheidsstellingzekerheidsstelling voorvoor de de schuldschuld van de van de derdederde verbindtverbindt

�� Lid 5: Lid 5: UitzonderingUitzondering indienindien verrichtverricht door door eeneen bestuurderbestuurder van van 

eeneen vennootschapvennootschap, die , die daarvandaarvan alleenalleen of met of met zijnzijn

medebestuurdersmedebestuurders de de meerderheidmeerderheid van de van de aandelenaandelen houdthoudt en en 

geschiedtgeschiedt ten ten behoevebehoeve van van normalenormale uitoefeninguitoefening van het van het 

bedrijfbedrijf van die van die vennootschapvennootschap

�� VglVgl. . DiscussieDiscussie bijbij al al dandan nietniet particuliereparticuliere borgborg
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AdviesAdviesAdviesAdviesAdviesAdviesAdviesAdvies BorgBorgBorgBorgBorgBorgBorgBorg

�� LaatLaat echtgenootechtgenoot / / geregistreerdgeregistreerd partner partner zoveelzoveel

mogelijkmogelijk meetekenenmeetekenen indienindien je je voorvoor crediteurcrediteur

optreedtoptreedt

�� VglVgl. . ookook andereandere vormenvormen van van voorvoor schuldenschulden

derdenderden, art. 1:88 lid 1 BW:, art. 1:88 lid 1 BW:

�� hoofdelijkheidhoofdelijkheid

�� sterksterk makenmaken voorvoor derdederde

�� zekerheidsstellingzekerheidsstelling
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GoederenrechtelijkeGoederenrechtelijkeGoederenrechtelijkeGoederenrechtelijkeGoederenrechtelijkeGoederenrechtelijkeGoederenrechtelijkeGoederenrechtelijke

�� WaaropWaarop tete vestigenvestigen

�� Tot Tot zekerheidzekerheid waarvanwaarvan

�� WelkeWelke vormenvormen

�� WijzeWijze van van totstandkomingtotstandkoming
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WaaropWaaropWaaropWaaropWaaropWaaropWaaropWaarop tetetetetetetete vestigenvestigenvestigenvestigenvestigenvestigenvestigenvestigen

GoederenGoederen die die voorvoor overdrachtoverdracht vatbaarvatbaar zijnzijn: : 

Art. 3:228 BW Art. 3:228 BW jojo 3:83 BW:3:83 BW:

�� EigendomEigendom

�� BeperkteBeperkte rechtenrechten

�� VorderingsrechtenVorderingsrechten

�� AlleAlle andereandere rechtenrechten
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VoorVoorVoorVoorVoorVoorVoorVoor overdrachtoverdrachtoverdrachtoverdrachtoverdrachtoverdrachtoverdrachtoverdracht vatbaatvatbaatvatbaatvatbaatvatbaatvatbaatvatbaatvatbaat

TenzijTenzij uituit de wet of de de wet of de aardaard van het van het rechtrecht ietsiets

andersanders voortvloeitvoortvloeit::

�� EigendomEigendom

�� BeperkteBeperkte rechtenrechten

�� VorderingsrechtenVorderingsrechten

45



AardAardAardAardAardAardAardAard verzetverzetverzetverzetverzetverzetverzetverzet zichzichzichzichzichzichzichzich

�� StaatStaat alsals crediteurcrediteur bijbij overheidskredietoverheidskrediet, HR 12 , HR 12 

januarijanuari 1990, NJ 1990, 766 1990, NJ 1990, 766 StaatStaat / / AppelAppel

�� VorderingenVorderingen door de curator door de curator ingesteldingesteld::

�� UitUit hoofdehoofde van van kennelijkkennelijk onbehoorlijkonbehoorlijk bestuurbestuur, HR 7 , HR 7 

septemberseptember 1990, NJ 1991, 52 Den 1990, NJ 1991, 52 Den ToomToom / De / De KreekKreek

q.qq.q., art. 2:138 BW en art. 2:248 BW., art. 2:138 BW en art. 2:248 BW

�� OnrechtmatigeOnrechtmatige DaadDaad ten ten opzichteopzichte van van crediteurencrediteuren, de , de 

PeetersPeeters GatzenGatzen vorderingvordering, HR 24 , HR 24 aprilapril 2009, JOR 2009, JOR 

2010/0222010/022

�� PaulianaPauliana vorderingvordering (Faber (Faber proefschriftproefschrift), ), nootnoot onderonder HR HR 

24 24 aprilapril 2009, JOR 2010/022 2009, JOR 2010/022 
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BedingenBedingenBedingenBedingenBedingenBedingenBedingenBedingen van van van van van van van van 
onoverdraagbaarheidonoverdraagbaarheidonoverdraagbaarheidonoverdraagbaarheidonoverdraagbaarheidonoverdraagbaarheidonoverdraagbaarheidonoverdraagbaarheid

�� UitsluitendUitsluitend bijbij vorderingsrechtenvorderingsrechten

�� Op basis van art. 3:83 lid 2 BW, Op basis van art. 3:83 lid 2 BW, werkingwerking tegentegen

derdenderden

�� HR 29 HR 29 januarijanuari 1993, NJ 1994, 171 1993, NJ 1994, 171 CastricumCastricum / ABN/ ABN

�� Tip: in de Tip: in de overeenkomstenovereenkomsten de de overdrachtoverdracht van van 

rechtenrechten door door wederpartijwederpartij uitsluitenuitsluiten indienindien

wenselijkwenselijk, , vglvgl. F.E.J. . F.E.J. BeekhovenBeekhoven van den van den BoezemBoezem, , 

OnoverdraagbaarheidOnoverdraagbaarheid van van vorderingenvorderingen krachtenskrachtens

partijbedingpartijbeding
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OnoverdraagbaarheidOnoverdraagbaarheidOnoverdraagbaarheidOnoverdraagbaarheidOnoverdraagbaarheidOnoverdraagbaarheidOnoverdraagbaarheidOnoverdraagbaarheid
�� OnoverdraagbaarOnoverdraagbaar is is onverpandbaaronverpandbaar??

�� AfwijkendeAfwijkende leer, leer, ookook bijbij onoverdraagbareonoverdraagbare, , 
VerhagenVerhagen, , RongenRongen ((CessieCessie, 2000) en , 2000) en VriezendorpVriezendorp
WPNR 6211 is WPNR 6211 is tochtoch verpandingverpanding mogelijkmogelijk

�� HR 17 HR 17 januarijanuari 2003,  LJN 2003,  LJN nummernummer AF0168, AF0168, ZaaknrZaaknr
C01/162, JOR 2003, 52: C01/162, JOR 2003, 52: alsals de de verpandingverpanding ookook
explicietexpliciet is is uitgeslotenuitgesloten, , kankan erer nietniet verpandverpand wordenworden
((NootNoot RongenRongen))

�� VraagVraag die die nognog open open staatstaat: : watwat alsals erer uitsluitenduitsluitend
staatstaat onoverdraagbaaronoverdraagbaar? (? (vglvgl. . Bartels,BbBartels,Bb 9 9 meimei 2003, 2003, 
nr. 9, nr. 9, VriesendorpVriesendorp in in ArsArs AequiAequi 2003, nr 3, p. 191 2003, nr 3, p. 191 
e.ve.v., ., BeekhovenBeekhoven van den van den BoezemBoezem, p. 97 , p. 97 e.ve.v.).)
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AndereAndereAndereAndereAndereAndereAndereAndere rechtenrechtenrechtenrechtenrechtenrechtenrechtenrechten

OverdraagbaarOverdraagbaar indienindien de wet de wet datdat bepaaltbepaalt::

VbVb: : intellectueleintellectuele eigendomsrechteneigendomsrechten vglvgl. Van . Van ElstElst in in 

DoorstartDoorstart en en IntellectueleIntellectuele eigendomeigendom, , InsoladInsolad 2008 2008 

�� OctrooiOctrooi, , jaja, art. 67 , art. 67 OctrooiwetOctrooiwet

�� AuteursrechtAuteursrecht, , jaja, art. 2 , art. 2 AuteurswetAuteurswet jojo art. 3:236 lid 2 BWart. 3:236 lid 2 BW

�� MerkenrechtMerkenrecht, , jaja, , art. 2:33 Benelux , , art. 2:33 Benelux VerdragVerdrag inzakeinzake

IntellectueleIntellectuele EigendomEigendom jojo art. 3:236 lid 2 BW art. 3:236 lid 2 BW 

�� HandelsnaamHandelsnaam, , misschienmisschien, art. 2 HNW, art. 2 HNW

�� Software: Software: pandrechtpandrecht auteursrechtauteursrecht en en pandrechtpandrecht op op 

gegevensgegevens dragerdrager HR 20 HR 20 septemberseptember 2002, JOL 2002, 478, 2002, JOL 2002, 478, 

JOR 2002, 210 ING / Muller JOR 2002, 210 ING / Muller q.qq.q., WPNR 2002, 6511, p. 791 ., WPNR 2002, 6511, p. 791 

VerdaasVerdaas
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Tot Tot Tot Tot Tot Tot Tot Tot zekerheidzekerheidzekerheidzekerheidzekerheidzekerheidzekerheidzekerheid waarvanwaarvanwaarvanwaarvanwaarvanwaarvanwaarvanwaarvan

�� GeldvorderingGeldvordering die die bepaalbaarbepaalbaar is  (art. 3:231 lid 1 is  (art. 3:231 lid 1 

en 2 BW):en 2 BW):

�� BestaandeBestaande vorderingvordering

�� ToekomstigeToekomstige vorderingvordering uituit bestaandebestaande rechtsverhoudingrechtsverhouding

�� ToekomstigeToekomstige vorderingvordering uituit toekomstigetoekomstige

rechtsverhoudingrechtsverhouding

�� ZekerheidsrechtZekerheidsrecht ontstaatontstaat omom moment van moment van 

vestigingvestiging, , ookook al al betreftbetreft het het eeneen toekomstigetoekomstige

vorderingvordering tot tot zekerheidzekerheid waarvanwaarvan het het gevestigdgevestigd

wordtwordt, , vglvgl. . implicietimpliciet HR 16 HR 16 junijuni 2000, JOL 2000, 2000, JOL 2000, 

350, 350, bevestigingbevestiging van NJ 1955, 711van NJ 1955, 711
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BepaaldheidBepaaldheidBepaaldheidBepaaldheidBepaaldheidBepaaldheidBepaaldheidBepaaldheid van van van van van van van van vorderingvorderingvorderingvorderingvorderingvorderingvorderingvordering

�� VasteVaste hypotheekhypotheek

�� KrediethypotheekKrediethypotheek

�� BankhypotheekBankhypotheek
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VasteVasteVasteVasteVasteVasteVasteVaste hypotheekhypotheekhypotheekhypotheekhypotheekhypotheekhypotheekhypotheek

�� ““De De schuldenaarschuldenaar verklaartverklaart tot tot meerderemeerdere zekerheidzekerheid voorvoor

de de terugbetalingterugbetaling van van eeneen leninglening, , grootgroot Euro 100.000Euro 100.000

aanaan de de schuldeiserschuldeiser eeneen rechtrecht van van hypotheekhypotheek tete verlenenverlenen””
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KrediethypotheekKrediethypotheekKrediethypotheekKrediethypotheekKrediethypotheekKrediethypotheekKrediethypotheekKrediethypotheek

�� ““De De schuldenaarschuldenaar verklaartverklaart tot tot meerderemeerdere

zekerheidzekerheid voorvoor de de betalingbetaling van al van al hetgeenhetgeen de de 

schuldeiserschuldeiser tete vorderenvorderen heeftheeft of of mochtmocht hebbenhebben

uituit hoofdehoofde van van eeneen tussentussen de de schuldeiserschuldeiser en en 

schuldenaarschuldenaar bestaandebestaande rekeningrekening courant courant 

kredietkrediet, , grootgroot 100.000 100.000 aanaan de de schuldeiserschuldeiser eeneen

rechtrecht van van eersteeerste hypotheekhypotheek tete verlenenverlenen””
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BankhypotheekBankhypotheekBankhypotheekBankhypotheekBankhypotheekBankhypotheekBankhypotheekBankhypotheek

�� ““De De schuldenaarschuldenaar verklaartverklaart tot tot meerdermeerder zekerheidzekerheid

voorvoor de de betalingbetaling van al van al hetgeenhetgeen de de schuldeiserschuldeiser nu nu 

of  in de of  in de toekomsttoekomst van van schuldenaarschuldenaar tete vorderenvorderen

heeftheeft of of mochtmocht hebbenhebben uituit hoofdehoofde van door van door 

schuldeiserschuldeiser verstrekteverstrekte of of tete verstrekkenverstrekken

geldleningengeldleningen, al , al dandan nietniet in in rekeningrekening courant, of courant, of 

uituit welkewelke andereandere hoofdehoofde dandan ookook, , aanaan

schuldeiserschuldeiser eeneen rechtrecht van van eersteeerste hypotheekhypotheek tete

verlenenverlenen””
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LeveringsverplichtingLeveringsverplichtingLeveringsverplichtingLeveringsverplichtingLeveringsverplichtingLeveringsverplichtingLeveringsverplichtingLeveringsverplichting????????

�� economischeeconomische overdrachtoverdracht van van eeneen goedgoed, met , met 

uitgesteldeuitgestelde leveringlevering

�� probleemprobleem: : economischeeconomische eigendomeigendom is is uitsluitenduitsluitend eeneen

concurrenteconcurrente vorderingvordering in het in het faillissementfaillissement van de van de 

faillietfailliet

�� dusdus indirektindirekt securerensecureren met met pandpand-- en/of  en/of  

hypotheekrechthypotheekrecht: tot : tot zekerheidzekerheid voorvoor de de verplichtingverplichting

tot tot nakomingnakoming van van eeneen leveringsverplichtingleveringsverplichting wordtwordt

eeneen boetebepalingboetebepaling opgenomenopgenomen

55



OverdrachtOverdrachtOverdrachtOverdrachtOverdrachtOverdrachtOverdrachtOverdracht schuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuld (I)(I)(I)(I)(I)(I)(I)(I)

�� ZekerheidsrechtZekerheidsrecht is is eeneen afhankelijkafhankelijk rechtrecht, , datdat wilwil

zeggenzeggen, , volgtvolgt bijbij overdrachtoverdracht van de van de schuldschuld tot tot 

zekerheidzekerheid waarvanwaarvan dezedeze verstrektverstrekt is, de is, de schuldschuld. . 

MaarMaar bijbij bankpandbankpand of of bankhypotheekbankhypotheek is de is de schuldschuld

nietniet altijdaltijd duidelijkduidelijk, , vglvgl. HR 16 . HR 16 septemberseptember 1988, NJ 1988, NJ 

1989,10 (1989,10 (BalkemaBalkema--arrest)arrest)
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OverdrachtOverdrachtOverdrachtOverdrachtOverdrachtOverdrachtOverdrachtOverdracht schuldschuldschuldschuldschuldschuldschuldschuld (II)(II)(II)(II)(II)(II)(II)(II)

�� OplossingOplossing: : gedeeltelijkegedeeltelijke opzeggenopzeggen van het van het pandpand--
hypotheekrechthypotheekrecht

�� LiteratuurLiteratuur is is omom en en neemtneemt welwel overgangovergang aanaan: : 
CessieCessie, , VerhagenVerhagen en en RongenRongen (2000), p. 142 (2000), p. 142 e.ve.v., ., 
VrankenVranken in in BunderBunder YinYin--Yang, p. 429 Yang, p. 429 e.ve.v., ., BosBos, , 
NTBR 2002/2, p. 56 NTBR 2002/2, p. 56 e.ve.v., Timmerman, ., Timmerman, 
OndernemingOnderneming en 10 en 10 jaarjaar nieuwnieuw burgerlijkburgerlijk rechtrecht, p. , p. 
409 409 e.ve.v., Thiele in ., Thiele in ZekerhedenrechtZekerhedenrecht in in ontwikkelingontwikkeling, , 
preadviespreadvies KNB 2009, p. 71 KNB 2009, p. 71 e.ve.v., Faber en ., Faber en VermuntVermunt
in in BundelBundel De De KredietcrisisKredietcrisis: : De De securitysecurity trustee in trustee in 
crisistijdencrisistijden, p. 139 e.v.
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PandrechtPandrechtPandrechtPandrechtPandrechtPandrechtPandrechtPandrecht

AlleAlle overigeoverige goederengoederen ((voorvoor zoverzover dezedeze

overdraagbaaroverdraagbaar zijnzijn))

Art. 3:236 Art. 3:236 e.ve.v. BW, . BW, voorbeeldenvoorbeelden PandrechtPandrecht::

�� RoerendeRoerende zakenzaken

�� VorderingsrechtenVorderingsrechten

�� AandelenAandelen in in eeneen vennootschapvennootschap

�� IntellectueleIntellectuele eigendomsrechteneigendomsrechten, , zoalszoals octrooioctrooi, , 

auteursrechtauteursrecht, , merkrechtmerkrecht, , rechtrecht op op tekeningtekening of of 

model of model of rechtrecht op op handelnaamhandelnaam
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HypotheekHypotheekHypotheekHypotheekHypotheekHypotheekHypotheekHypotheek

�� UitsluitendUitsluitend tete vestigenvestigen op op eeneen registergoedregistergoed, , goederengoederen

voorvoor welkerwelker overdrachtoverdracht of of vestigingvestiging inschrijvinginschrijving in de in de 

daartoedaartoe bestemdebestemde registers is registers is vereistvereist, art. 3: 260 BW, art. 3: 260 BW

�� OnroerendeOnroerende zakenzaken

�� TeboekgesteldeTeboekgestelde schepenschepen

�� TeboekgesteldeTeboekgestelde luchtvaartuigenluchtvaartuigen

�� BeperkteBeperkte zakelijkezakelijke rechtenrechten die op die op dezedeze goederengoederen

kunnenkunnen wordenworden gevestigdgevestigd ((erfpachtrechterfpachtrecht, , 

vruchtgebruikvruchtgebruik en en opstalopstal))

�� AppartementsrechtAppartementsrecht
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WijzeWijzeWijzeWijzeWijzeWijzeWijzeWijze van van van van van van van van TotstandkomingTotstandkomingTotstandkomingTotstandkomingTotstandkomingTotstandkomingTotstandkomingTotstandkoming

ObligatoireObligatoire deeldeel::

�� VerplichtVerplicht de de schuldenaarschuldenaar tot het tot het verstrekkenverstrekken van van 

de de zekerheidzekerheid

�� VormvrijVormvrij

�� Art. 26 Art. 26 AlgemeneAlgemene BankvoorwaardenBankvoorwaarden, , voorheenvoorheen

art. 20art. 20

�� VergelijkVergelijk voorvoor onjuisteonjuiste uitleguitleg art. 20 art. 20 AlgemeneAlgemene

BankvoorwaardenBankvoorwaarden OudOud, , RbRb Rotterdam 1 Rotterdam 1 oktoberoktober 2008, 2008, 

JOR 2009, 115 met JOR 2009, 115 met NootNoot VerdaasVerdaas
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GoederenrechtelijkeGoederenrechtelijkeGoederenrechtelijkeGoederenrechtelijkeGoederenrechtelijkeGoederenrechtelijkeGoederenrechtelijkeGoederenrechtelijke
�� BeschikkingsbevoegdheidBeschikkingsbevoegdheid

�� GeldigeGeldige titeltitel (is (is obligatoireobligatoire verplichtingverplichting))

�� FormaliteitenFormaliteiten bijbij vestigingvestiging

VglVgl. art. 3:84 . art. 3:84 jojo 3:98 BW3:98 BW
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FormaliteitenFormaliteitenFormaliteitenFormaliteitenFormaliteitenFormaliteitenFormaliteitenFormaliteiten pandrechtpandrechtpandrechtpandrechtpandrechtpandrechtpandrechtpandrecht

�� VerschillendeVerschillende vormenvormen van van pandrechtpandrecht, , vbvb::

�� VuistpandVuistpand RoerendeRoerende ZakenZaken

�� StilStil PandrechtPandrecht RoerendeRoerende ZakenZaken

�� OpenbaarOpenbaar PandrechtPandrecht VorderingenVorderingen

�� StilStil PandrechtPandrecht VorderingenVorderingen
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VuistpandVuistpandVuistpandVuistpandVuistpandVuistpandVuistpandVuistpand roerenderoerenderoerenderoerenderoerenderoerenderoerenderoerende zakenzakenzakenzakenzakenzakenzakenzaken

�� Art. 3:226 BWArt. 3:226 BW

�� VerschaffingVerschaffing van de van de feitelijkefeitelijke machtmacht, , middellijkmiddellijk

of of onmiddellijkonmiddellijk

�� PraktischePraktische toepassingentoepassingen: : pandjeshuispandjeshuis en en 

warrantagewarrantage
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StilStilStilStilStilStilStilStil pandrechtpandrechtpandrechtpandrechtpandrechtpandrechtpandrechtpandrecht roerenderoerenderoerenderoerenderoerenderoerenderoerenderoerende
zakenzakenzakenzakenzakenzakenzakenzaken

�� Art. 3:227 BW: Art. 3:227 BW: OnderhandseOnderhandse geregistreerdegeregistreerde of of 

authentiekeauthentieke ((doorgaansdoorgaans notarinotariëëlele)  ()  (eenzijdeeenzijde of of 

tweezijdigetweezijdige) ) akteakte

�� EenzijdigeEenzijdige AkteAkte is is voldoendevoldoende; ; vglvgl. HR 29 . HR 29 junijuni

2001,  JOR 2001, 220 2001,  JOR 2001, 220 MeijsMeijs q.qq.q. . vsvs Bank of Bank of 

Tokyo: Tokyo: bovendienbovendien: : registratieregistratie faxcopiefaxcopie akteakte is is 

voldoendevoldoende;;

�� RegistratieRegistratie bijbij inspectieinspectie derder registratieregistratie en en 

successiesuccessie, moment , moment waaropwaarop terter registratieregistratie wordtwordt

aangebodenaangeboden is is beslissendbeslissend, HR NJ 1996, 471 , HR NJ 1996, 471 

MulderMulder q.qq.q. / CLBN. / CLBN
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StilStilStilStilStilStilStilStil pandrechtpandrechtpandrechtpandrechtpandrechtpandrechtpandrechtpandrecht roerenderoerenderoerenderoerenderoerenderoerenderoerenderoerende
zakenzakenzakenzakenzakenzakenzakenzaken

�� VoordeelVoordeel authentiekauthentiek, , vglvgl. art. 491 . art. 491 e.ve.v. . RvRv, , 

deurwaarderdeurwaarder kankan goederengoederen weghalenweghalen

((alternatiefalternatief met met toestemmingtoestemming President, de DSB President, de DSB 

kunstcollectiekunstcollectie))

�� ZowelZowel ten ten tijdetijde van van verpandingverpanding bestaandebestaande zakenzaken

alsals (in (in dezelfdedezelfde akteakte bijbij voorbaatvoorbaat) ) ookook

�� Ten Ten tijdetijde van van verpandingverpanding nognog nietniet in het in het bezitbezit

van van schuldenaarschuldenaar zijndezijnde zakenzaken, , vglvgl. 3: 97 en 98 . 3: 97 en 98 

BW: BW: pandrechtpandrecht ontstaatontstaat dandan op het moment op het moment datdat

schuldenaarschuldenaar zaakzaak verkrijgtverkrijgt ((behoudensbehoudens

faillissementfaillissement, art. 35 lid 2 FW), art. 35 lid 2 FW)
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WetenschappersWetenschappersWetenschappersWetenschappersWetenschappersWetenschappersWetenschappersWetenschappers

�� StruyckenStruycken ((ArsArs AequiAequi 1998/5, 1998/5, pagpag. 76 en in . 76 en in 

nootnoot onderonder JOR 1999, 45): JOR 1999, 45): bepaaldheidbepaaldheid vereistvereist

specificatiespecificatie van van roerenderoerende zakenzaken op op lijstenlijsten

�� HeersendeHeersende leer is leer is andersanders, , vglvgl. Hof Leeuwarden . Hof Leeuwarden 

21 21 julijuli 2009, LJN: BJ 336  en 2009, LJN: BJ 336  en RbRb Middelburg en Middelburg en 

RbRb Den Haag in JOR 1999, 45 en 46  en Den Haag in JOR 1999, 45 en 46  en 

schrijversschrijvers in in artikelartikel StruyckenStruycken
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OpenbaarOpenbaarOpenbaarOpenbaarOpenbaarOpenbaarOpenbaarOpenbaar pandrechtpandrechtpandrechtpandrechtpandrechtpandrechtpandrechtpandrecht
vorderingenvorderingenvorderingenvorderingenvorderingenvorderingenvorderingenvorderingen

�� Art. 3:236 Art. 3:236 jojo 3:94 BW 3:94 BW 

�� OnderhandseOnderhandse akteakte en en mededelingmededeling aanaan debiteurdebiteur

�� VoorbeeldVoorbeeld: : verpandingverpanding van van debiteurendebiteuren bijbij

factormaatschappijfactormaatschappij, op , op factuurfactuur wordtwordt melding melding 

gemaaktgemaakt van van verpandingverpanding

�� DebiteurDebiteur moetmoet altijdaltijd bekendbekend zijnzijn omdatomdat

mededelingmededeling moetmoet wordenworden gedaangedaan

�� BepaaldheidBepaaldheid ingevolgeingevolge art. 3:84 lid 2 BWart. 3:84 lid 2 BW
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WelkeWelkeWelkeWelkeWelkeWelkeWelkeWelke vorderingenvorderingenvorderingenvorderingenvorderingenvorderingenvorderingenvorderingen
openbaaropenbaaropenbaaropenbaaropenbaaropenbaaropenbaaropenbaar

�� Ten Ten tijdetijde van van verpandingverpanding bestaandebestaande

vorderingenvorderingen

�� Ten Ten tijdetijde van van verpandingverpanding nognog nietniet bestaandebestaande

vorderingenvorderingen uituit op op datdat moment reeds moment reeds welwel

bestaandebestaande rechtsverhoudingenrechtsverhoudingen

�� Ten Ten tijdetijde van de van de verpandingverpanding nognog nietniet bestaandebestaande

vorderingenvorderingen uituit op op datdat moment moment nietniet bestaandebestaande

rechtsverhoudingenrechtsverhoudingen
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StilleStilleStilleStilleStilleStilleStilleStille verpandingverpandingverpandingverpandingverpandingverpandingverpandingverpanding vorderingvorderingvorderingvorderingvorderingvorderingvorderingvordering

�� Art. 3:239 BWArt. 3:239 BW

�� OnderhandseOnderhandse geregistreerdegeregistreerde akteakte of of authentiekeauthentieke

((eenzijdigeeenzijdige of of tweezijdigetweezijdige) ) akteakte

�� GeenGeen mededelingmededeling aanaan debiteurdebiteur

�� BepaaldheidBepaaldheid speeltspeelt nognog duidelijkerduidelijker: men : men kankan

nietniet aanaan de de debiteurdebiteur meldenmelden datdat allealle

vorderingenvorderingen op hem op hem zijnzijn verpandverpand

�� BeperkingBeperking: : moetenmoeten hunhun grondslaggrondslag vindenvinden in in eeneen

ten ten tijdetijde van de van de verpandingverpanding reeds reeds bestaandebestaande

rechtsverhoudingrechtsverhouding
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BepaaldheidvereisteBepaaldheidvereisteBepaaldheidvereisteBepaaldheidvereisteBepaaldheidvereisteBepaaldheidvereisteBepaaldheidvereisteBepaaldheidvereiste IIIIIIII

�� Art. 3:84 lid 2 BWArt. 3:84 lid 2 BW

�� HR 21 HR 21 decemberdecember 2002, JOR 2002, 38, 2002, JOR 2002, 38, SobiSobi / / 

HurksHurks II  en HR 20 II  en HR 20 septemberseptember 2002, 2002, JOL 2002, JOL 2002, 

484, Muller q.q. / Rabobank (484, Muller q.q. / Rabobank (VglVgl. . nootnoot Faber in Faber in 

JOR 2002, 348 en Franken in JOR 2002, 348 en Franken in NootNoot JutDJutD 2002, 2002, 

6., p. 16 6., p. 16 e.ve.v.,  en .,  en VerdaasVerdaas in WPNR 2002/6511, in WPNR 2002/6511, 

p. 791 p. 791 e.ve.v., NJ 2004, 182) ., NJ 2004, 182) 

�� VangnetbepalingVangnetbepaling
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BepaaldheidvereisteBepaaldheidvereisteBepaaldheidvereisteBepaaldheidvereisteBepaaldheidvereisteBepaaldheidvereisteBepaaldheidvereisteBepaaldheidvereiste IIIIIIIIIIIIIIII

�� HR HR aanvaardtaanvaardt de de vangnetbepalingvangnetbepaling::
�� ““allealle ten ten tijdetijde van de van de ondertekeningondertekening en/of en/of registratieregistratie
van van dezedeze pandaktepandakte bestaandebestaande vorderingenvorderingen en en allealle
vorderingenvorderingen die op die op datdat moment moment rechtstreeksrechtstreeks uituit eeneen
bestaandebestaande rechtsverhoudingrechtsverhouding zullenzullen voortvloeienvoortvloeien””

�� OokOok al al moetmoet aanaan de hand van de de hand van de administratieadministratie
dandan bezienbezien wordenworden omom welkewelke vorderingenvorderingen het het 
gaatgaat

�� HogeHoge RaadRaad geeftgeeft steeds steeds ruimereruimere invullinginvulling aanaan
het het begripbegrip bepaaldheidbepaaldheid

�� ZieZie ookook: : UitlegUitleg in het in het goederenrechtgoederenrecht, , eersteeerste
verkenningenverkenningen (2009), (2009), redactieredactie Milo en Bartels Milo en Bartels 
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ConclusieConclusieConclusieConclusieConclusieConclusieConclusieConclusie en en en en en en en en adviesadviesadviesadviesadviesadviesadviesadvies

�� VerstandigVerstandig ookook, , maarmaar dandan alleenalleen aanvullendaanvullend, , 
met met lijstenlijsten tete werkenwerken met met verplichtingverplichting
verpandingenverpandingen toekomstigetoekomstige overeenkomstenovereenkomsten via via 
lijstenlijsten

�� ING/ING/VerdonkVerdonk q.qq.q. 22 . 22 junijuni 2007, JOR 2007, 22: 2007, JOR 2007, 22: 
Curator Curator magmag nana wachtermijnwachtermijn van 14 van 14 dagendagen zelfzelf
gaangaan inneninnen alsals pandhouderpandhouder nietsniets doetdoet

�� Hamm Hamm q.qq.q./ABN Hof Den Haag 25 ./ABN Hof Den Haag 25 septemberseptember
2007, JOR 2007, 287, art 3:15b BW 2007, JOR 2007, 287, art 3:15b BW verplichtverplicht de de 
curator curator omom tegentegen kostprijskostprijs aanaan stillestille
pandhouderpandhouder gegevensgegevens tete verschaffenverschaffen, HR 30 , HR 30 
oktoberoktober 2009, JOR 2009, 341 idem 2009, JOR 2009, 341 idem 
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FormaliteitenFormaliteitenFormaliteitenFormaliteitenFormaliteitenFormaliteitenFormaliteitenFormaliteiten hypotheekhypotheekhypotheekhypotheekhypotheekhypotheekhypotheekhypotheek

�� NotariNotariëëlele akteakte, , inschrijvinginschrijving in de registersin de registers

�� VorderingVordering tot tot zekerheidzekerheid waarvanwaarvan de de hypotheekhypotheek

wordtwordt verstrektverstrekt moetmoet wordenworden opgenomenopgenomen tot tot eeneen

maximumbedragmaximumbedrag

�� VolmachtVolmacht hypotheekgeverhypotheekgever moetmoet via via authentiekeauthentieke

akteakte totstandkomentotstandkomen

�� VglVgl. art. 3: 260 BW, en . art. 3: 260 BW, en voortsvoorts: Wet op het : Wet op het 

NotarisambtNotarisambt en en KadasterwetKadasterwet
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OneigenlijkeOneigenlijkeOneigenlijkeOneigenlijkeOneigenlijkeOneigenlijkeOneigenlijkeOneigenlijke

�� GeenGeen goederenrechtelijkegoederenrechtelijke zekerhedenzekerheden maarmaar

obligatoireobligatoire afsprakenafspraken tussentussen debiteurdebiteur en en crediteurcrediteur

�� PariPari passupassu verklaringverklaring: : VerklaringVerklaring van van schuldenaarschuldenaar

aanaan schuldeiserschuldeiser datdat de de schuldeiserschuldeiser op op gelijkegelijke wijzewijze

zalzal wordenworden behandeldbehandeld alsals andereandere schuldeisersschuldeisers

(lees: (lees: datdat zijnzijn vorderingvordering dezelfdedezelfde heeftheeft alsals allealle

overigeoverige concurrenteconcurrente crediteurencrediteuren))

�� ZuiverZuiver aanvullendaanvullend op art. 3:277 lid 1 BW op art. 3:277 lid 1 BW waarinwaarin datdat

reeds is reeds is opgenomenopgenomen

74



HypotheekHypotheekHypotheekHypotheekHypotheekHypotheekHypotheekHypotheek--------/Pandverklaring/Pandverklaring/Pandverklaring/Pandverklaring/Pandverklaring/Pandverklaring/Pandverklaring/Pandverklaring

�� VerklaringVerklaring waarbijwaarbij schuldenaarschuldenaar zichzich verplichtverplicht

omom op op eersteeerste verzoekverzoek van van schuldeiserschuldeiser aanaan

dezedeze eeneen rechtrecht van van hypotheekhypotheek of of pandpand tete

verstrekkenverstrekken ((positievepositieve))

�� VerklaringVerklaring waarbijwaarbij schuldenaarschuldenaar zichzich ten ten 

opzichteopzichte van van schuldeiserschuldeiser verbindtverbindt omom aanaan

derdenderden geengeen pandpand-- of of hypotheekrechthypotheekrecht tete

verstrekkenverstrekken ((negatievenegatieve))
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PariPariPariPariPariPariPariPari PassuPassuPassuPassuPassuPassuPassuPassu / / / / / / / / HypotheekHypotheekHypotheekHypotheekHypotheekHypotheekHypotheekHypotheek--------
/Pandverklaring/Pandverklaring/Pandverklaring/Pandverklaring/Pandverklaring/Pandverklaring/Pandverklaring/Pandverklaring

Hof Adam 22 Hof Adam 22 oktoberoktober 1998, JOR 1999, 32 1998, JOR 1999, 32 DafDaf / / 
OfasecOfasec::

�� CombinatieCombinatie van van paripari passupassu en en negatievenegatieve -- positievepositieve
pandverklaringpandverklaring

�� In In casucasu vraagvraag naarnaar reikwijdtereikwijdte van van dezedeze verplichtingenverplichtingen met met 
betrekkingbetrekking tot tot groepsgroeps--maatschappijenmaatschappijen

�� HR HR heeftheeft in in voordeelvoordeel van de van de bankenbanken beslistbeslist, , dochtersdochters nietniet
gebondengebonden aanaan afspraakafspraak moedermoeder (23 (23 maartmaart 2001, JOR 2001, JOR 
2001, 116, Bb 2001, nr 16 en 2001, 116, Bb 2001, nr 16 en OndernemingsrechtOndernemingsrecht 2001, 2001, 
aflafl. 9), . 9), nana terugverwijzingterugverwijzing heeftheeft Hof Den Haag Hof Den Haag eveneenseveneens in in 
voordeelvoordeel bankenbanken beslistbeslist (JOR 2004, 289).(JOR 2004, 289).
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PatronaatsverklaringPatronaatsverklaringPatronaatsverklaringPatronaatsverklaringPatronaatsverklaringPatronaatsverklaringPatronaatsverklaringPatronaatsverklaring

�� VerklaringVerklaring van (van (doorgaansdoorgaans) ) moedermoeder van de van de 

hoofdschuldenaarhoofdschuldenaar jegensjegens de de hoofdschuldeiserhoofdschuldeiser

waarinwaarin moedermoeder verklaartverklaart datdat zijzij van het van het aanaan de de 

dochterdochter verleendverleend kredietkrediet op de op de hoogtehoogte is en het is en het 

beleidbeleid van de van de moedermoeder is is ervoorervoor zorgzorg tete dragendragen

datdat de de dochterdochter haarhaar verplichtingenverplichtingen nakomtnakomt

�� SomsSoms ookook in de in de tranttrant van van eeneen Letter of Comfort Letter of Comfort 

ziezie RbRb Adam 1 Adam 1 augustusaugustus 2007, JOR 2008, 53, in  2007, JOR 2008, 53, in  

casucasu geengeen comfort comfort maarmaar eeneen garantiegarantie datdat de de 

dochterdochter zouzou betalenbetalen
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Net worth Net worth Net worth Net worth Net worth Net worth Net worth Net worth verklaringverklaringverklaringverklaringverklaringverklaringverklaringverklaring
�� VerklaringVerklaring van van zekerheidgeverzekerheidgever aanaan de de 

hoofdschuldeiserhoofdschuldeiser houdendehoudende datdat eigeneigen (of (of 

aansprakelijkaansprakelijk) ) vermogenvermogen van van schuldenaarschuldenaar op op 

eeneen bepaaldbepaald niveauniveau zalzal blijvenblijven

�� RbRb Utrecht 12 Utrecht 12 februarifebruari 2003, JOR 2003, 125 2003, JOR 2003, 125 

enRbenRb Zwolle 22 Zwolle 22 aprilapril 2009, JOR 2010/107) 2009, JOR 2010/107) voorvoor

voorbeeldenvoorbeelden waarwaar vermogensinstandhoudingsvermogensinstandhoudings--

verklaringenverklaringen daadwerkelijkheiddaadwerkelijkheid zekerheidzekerheid gafgaf

�� vglvgl. . ookook B.K. Waals in B.K. Waals in VennootschapVennootschap & & 

OndernemingOnderneming, 2004, 4, p. 69 , 2004, 4, p. 69 e.ve.v. en . en WibierWibier in in 

ZekerhedenrechtZekerhedenrecht in in ontwikkelingontwikkeling, , preadviespreadvies KNB KNB 

2009, p. 195 2009, p. 195 e,ve,v. . 
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RatioRatioRatioRatioRatioRatioRatioRatio’’’’’’’’ssssssss

�� In de In de overeenkomstovereenkomst tussentussen schuldenaarschuldenaar en en 

schuldeiserschuldeiser wordenworden bepaaldebepaalde bedingenbedingen

opgenomenopgenomen ((zogenaamdezogenaamde triggers) die de triggers) die de 

leninglening opeisbaaropeisbaar makenmaken alsals aanaan bepaaldebepaalde

ratioratio’’s s nietniet ((meermeer) ) voldaanvoldaan wordtwordt, , bijvoorbeeldbijvoorbeeld

minimum minimum garantievermogengarantievermogen, , verhoudingenverhoudingen

eigeneigen vermogenvermogen: : vreemdvreemd vermogenvermogen, , 

verhoudingverhouding vlottendevlottende activaactiva, , vlottendevlottende passivapassiva,  ,  

verhoudingverhouding tussentussen winstwinst en en tete betalenbetalen renterente

�� BalansratiosBalansratios, , VerdienratiosVerdienratios en Cash flow ratiosen Cash flow ratios
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VragenVragenVragenVragenVragenVragenVragenVragen

� Domme vragen bestaan niet, maar er zijn 
soms geen duidelijke antwoorden

� jtjol@legalhoudini.nl

� www.legalhoudini.nl
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