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Lehman Brothers: een akkoord in strijd met de Faillissementswet[1]

Inleiding

Op 24 januari 2013 begaf een groot aantal insolventieadvocaten zich naar de Rechtbank Amsterdam. Aan de
Parnassusweg vond een zitting plaats in het faillissement van Lehman Brothers Treasury Co. BV (‘LBT’). Behandeld
werd het hoger beroep van de door de rechter-commissaris in het faillissement van LBT gewezen beschikking van 6
december 2012. In deze beschikking werd onder meer bepaald dat bij de beoordeling van de vraag of de op grond
van artikel 145 Fw vereiste meerderheid voor het aannemen van het door LBT aangeboden ontwerp-akkoord, het
Composition Plan, is verkregen, wordt uitgegaan van hetgeen is bepaald in het zogenoemde Consent Solicitation
Memorandum. Dit Consent Solicitation Memorandum schrijft op dwingende wijze voor hoe met de vorderingen van
een bepaalde groep van schuldeisers, de Noteholders, in het faillissement van LBT zal worden omgegaan. Het gaat
daarbij onder meer over de wijze van indienen van de vorderingen en het stemmen over het aangeboden ontwerp-
akkoord. De inhoud van het Consent Solicitation Memorandum is niet op alle punten in overeenstemming met de
bepalingen van de Faillissementswet. De schuldeiser die het hoger beroep tegen de beschikking van 6 december
2012 had ingesteld, Lehman Brothers Finance S.A. (‘LBF’), werd door de Rechtbank Amsterdam niet-ontvankelijk

verklaard wegens het overschrijden van de beroepstermijn.[2] Tegen deze uitspraak is LBF in cassatie gegaan. De

Hoge Raad heeft op 1 maart 2013 het cassatieberoep verworpen.[3]

Op 7 maart 2013 vond de verificatievergadering plaats in het faillissement van LBT en is het aangeboden ontwerp-

akkoord met een zeer grote meerderheid van stemmen aangenomen. De Rechtbank Amsterdam[4] heeft bij vonnis

van 22 maart 2013 het akkoord gehomologeerd.[5] Aangezien tegen deze uitspraak geen hoger beroep is
aangetekend, is het gehomologeerde akkoord in kracht van gewijsde gegaan en daarmee is formeel een einde

gekomen aan het faillissement van LBT.[6]

Ik zal hierna ingaan op de vraag of het afwijken van de bepalingen van de Faillissementswet met betrekking tot het
tot stand komen van het akkoord gerechtvaardigd was of dat een andere wijze van het afwikkelen van het
faillissement van LBT, namelijk een die wel in overeenstemming is met de bepalingen van de Faillissementswet,
meer voor de hand had gelegen. Alvorens op deze vragen in te gaan, zal ik eerst in meer detail ingaan op de voor
het aangeboden ontwerp-akkoord relevante feiten omstandigheden in het faillissement van LBT.

Relevante feiten en achtergronden[7]

Enkele dagen na de ondergang van Lehman Brothers in de Verenigde Staten op 15 september 2008, vroeg LBT
voorlopige surseance van betaling aan bij de Rechtbank Amsterdam. Deze surseance van betaling werd verleend en
op 8 oktober 2008 omgezet in een faillissement met aanstelling van eerst alleen mr. R.J. Schimmelpenninck en later
ook mr. F. Verhoeven tot curator.

LBT was in het Lehman Brothersconcern een belangrijke entiteit voor de financiering van de gehele groep.
LBT gaf obligatieleningen (‘Notes’) uit en leende de daarmee verkregen gelden door binnen het concern. De

uitgegeven Notes kenden verschillende verschijningsvormen, van relatief eenvoudig tot zeer complex.[8] In totaal
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stonden er op het moment van het faillissement van LBT 3.789 zogenoemde Series of Notes[9] uit. Om de aan de
Notes gerelateerde risico’s te mitigeren sloot LBT swapovereenkomsten met andere entiteiten in het Lehman
Brothers-concern.

Voor het bepalen van de waarde van de op de datum van het faillissement van LBT uitstaande Notes hebben
curatoren in samenwerking met een groot aantal van de economisch gerechtigden tot de Notes, de zogenoemde
Ultimate Beneficial Owners, uitgangspunten voor de waardering van de Notes opgesteld, de zogenoemde Definitive
Valuation Principles. Bij het vaststellen van de Definitive Valuation Principles was het uitgangspunt dat deze in
overeenstemming waren met de bepalingen van de verschillende Notes, het Nederlands (faillissements)recht en
tevens redelijk en billijk waren. Deze Definitive Valuation Principles zijn op 11 november 2011 gepubliceerd in het
tiende openbare verslag in het faillissement van LBT.

Op 9 december 2011 is de Stichting Lehman Brothers Treasury Co. (‘Stichting’) opgericht, welke Stichting onder
meer tot doel heeft het verkrijgen en houden van aandelen in LBT en het uitoefenen van toezicht op de uitvoering

van het door LBT aangeboden gehomologeerde faillissementsakkoord.[10] De beide curatoren in het faillissement
van LBT werden bij de oprichting van de Stichting ook bestuurder van de Stichting. In juli 2012 werd nog een derde
bestuurder benoemd bij de Stichting, de heer H.P. de Haan RA en in dezelfde periode werd de Stichting enig-
bestuurder van LBT.

Het faillissement van LBT maakt deel uit van de wereldwijde deconfiture van het Lehman Brothers-concern. De
vordering van LBT uit hoofde van het doorlenen van de door haar door de uitgifte van de Notes ontvangen gelden in
de Chapter XI-procedure van groepsmaatschappij Lehman Brothers Holding Inc. bedroeg bijna $ 35 miljard. Op
deze vordering heeft LBT in 2012 een eerste uitkering van 4.62% ontvangen. Met (het vooruitzicht van) deze
opbrengst in de boedel hebben de curatoren van LBT zich moeten buigen over de wijze van afwikkeling van het
faillissement van LBT.

Beëindigen van het faillissement door middel van een akkoord of (slot)uitdeling

In een faillissement met voldoende baten om alle boedelschuldeisers en preferente schuldeisers volledig te
voldoen, kan op twee verschillende wijzen tot de beëindiging ervan worden gekomen. Ten eerste is het mogelijk

dat door of namens de gefailleerde aan de concurrente schuldeisers een akkoord wordt aangeboden.[11] Ten
tweede kan de boedel worden vereffend door aan de concurrente schuldeisers een of meerdere uitdelingen te

doen.[12] De vereffening vindt plaats wanneer op de verificatievergadering geen akkoord wordt aangeboden of het
aangeboden akkoord wordt verworpen of niet gehomologeerd.

Zowel in het geval van het aanbieden van een akkoord aan de schuldeisers als in het geval van een vereffening van
de boedel door een of meer uitdelingen aan de schuldeisers, vindt eerst een verificatievergadering plaats. Tijdens de
verificatievergadering worden de vorderingen van de concurrente en preferente schuldeisers vastgesteld, zo nodig
door verwijzing van een betwiste schuldeiser naar een renvooiprocedure. De tijdens de verificatievergadering door
de rechter-commissaris vastgestelde faillissementsvorderingen en de vorderingen waarvan verificatie heeft
plaatsgevonden als gevolg van een voor de schuldeiser succesvol verlopen renvooiprocedure, vormen tezamen het
uitgangspunt voor de afwikkeling van een faillissement met een positieve boedel. Immers, het totaal van de
vastgestelde vorderingen vormt ofwel de basis voor het aan te bieden akkoord ofwel voor de te verrichten
uitkeringen in geval van een vereffening van de boedel.

  Het akkoord[13]

  Een gehomologeerd akkoord is in feite een overeenkomst tussen de gefailleerde schuldenaar en zijn
(concurrente) schuldeisers, waarbij de schuldenaar een deel van zijn schuld aan zijn schuldeisers voldoet
tegen finale kwijting. Omdat sprake is van een overeenkomst en de Faillissementswet geen specifieke
bepalingen bevat over de inhoud van een akkoord, kan een aangeboden akkoord in beginsel elke inhoud
hebben. Meest bekend is het zogenoemde percentage-akkoord, waarbij elke schuldeiser een bepaald
percentage van zijn vordering voldaan krijgt. Het is overigens niet noodzakelijk dat alle schuldeisers
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hetzelfde percentage van hun vordering krijgen aangeboden of dat het aangeboden percentage in contanten
wordt voldaan. Zo behelsde het akkoord inzake Breevast een betaling van de kleinere schuldeisers in
contanten terwijl de grotere schuldeisers de omzetting van hun vordering in certificaten van aandelen kregen

aangeboden.[14] Ook komt het in de praktijk wel voor dat kleine schuldeisers volledig worden voldaan en grotere
schuldeisers genoegen moeten nemen met een percentage beneden de 100%.

Daarnaast kent de Faillissementswet de mogelijkheid van een zogenoemd liquidatie-akkoord, ook wel

boedelafstand genoemd.[15] Bij een liquidatie-akkoord wordt de gerechtelijke vereffening door middel van het
faillissement onder toezicht van de rechter-commissaris vervangen door een buitengerechtelijke vereffening
ten behoeve van de schuldeisers zonder toezicht. De Faillissementswet kent geen verdere bepalingen over

het liquidatie-akkoord.[16]

Nu een akkoord een overeenkomst is tussen de gefailleerde en zijn schuldeisers is de gefailleerde in
beginsel vrij in de bepaling van de inhoud. De eerste grens aan de mogelijkheden van de inhoud van een
aangeboden akkoord is dat ten minste de helft van de bij de verificatievergadering verschenen erkende en
voorwaardelijk toegelaten concurrente schuldeisers, die tezamen ten minste de helft van het bedrag van de
door geen voorrang gedekte erkende en voorwaardelijk toegelaten schuldvorderingen vertegenwoordigen,

voor het akkoord moet stemmen.[17] De tweede grens wordt gevormd door de noodzakelijke homologatie

van een aangenomen akkoord door de rechtbank.[18] De Faillissementswet kent vier verplichte
weigeringsgronden voor homologatie. Zo is de rechtbank verplicht de homologatie te weigeren wanneer de

baten van de boedel de bij het akkoord bedongen som aanmerkelijk te boven gaan[19] of wanneer er sprake

is van een zogenoemd sluipakkoord[20]. Naast de verplichte weigeringsgronden kan de rechtbank ook op

andere gronden en ook ambtshalve de homologatie weigeren.[21] Enkele voorbeelden van dergelijke
facultatieve weigeringsgronden zijn indien een akkoord aan duidelijkheid te wensen overlaat of indien de
uitkering in geval van insolventie voor de concurrente schuldeisers gelijk zal zijn aan hetgeen zij bij een

akkoord ontvangen of wanneer een akkoord slechts in geringe mate voordeel oplevert.[22]

Een van de belangrijkste redenen voor een gefailleerde om een akkoord aan te bieden aan zijn schuldeisers
is het krijgen van finale kwijting van de desbetreffende schuldeisers tegen betaling van – normaal
gesproken – een deel van de vordering, hetgeen gericht is op de vermogensrechtelijke instandhouding van

de (rechts)persoon.[23] Bij een rechtspersoon treedt de staat van ontbinding niet in en kan de schuldenaar de in
de rechtspersoon gedreven onderneming schuldenvrij vervolgen. Bij een faillissement van een rechtspersoon
komt de beëindiging van het faillissement door middel van een akkoord slechts zelden voor. Zeker wanneer
feitelijk de liquidatie van de door de rechtspersoon gedreven onderneming al heeft plaatsgevonden door
bijvoorbeeld de verkoop van activiteiten in de vorm van een activatransactie, heeft een akkoord niet direct
meerwaarde boven de vereffening van de boedel.

  Vereffening van de boedel
  De vereffening van de boedel vindt plaats wanneer er geen akkoord wordt aangeboden door de gefailleerde of

wanneer dat akkoord niet is aangenomen door de schuldeisers of niet is gehomologeerd. In dat geval treedt de
staat van insolventie in en rest de curator niets anders dan de opbrengst in de boedel aan de geverifieerde
schuldeisers uit te betalen. Dit kan door middel van een of meer tussentijdse uitdelingen gevolgd door een
slotuitdeling of door het verrichten van een eerste en tevens slotuitdeling.

De beschikking van de rechter-commissaris van 6 december 2012

Zoals in de inleiding is vermeld, heeft de rechter-commissaris in het faillissement van LBT op 6 december 2012 een
beschikking gewezen. Op basis van onder meer de volgende overwegingen:

“- Gelet op het feit dat LBT een akkoord wenst aan te bieden op de voet van de artikelen 138 e.v. Fw
(waarvan een ontwerp uiterlijk 10 december 2012 ter griffie van de rechtbank Amsterdam zal worden
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neergelegd), en
- Gezien de inhoud van het door curatoren opgestelde Consent Solicitation Memorandum, dat aan het

ontwerp-akkoord zal worden gehecht en eveneens uiterlijk 10 december 2012 ter griffie van de rechtbank
Amsterdam zal worden neergelegd,”

luiden de voor deze bijdrage relevante overwegingen van de rechter-commissaris als volgt:

“- bepaalt dat het Consent Solicitation Memorandum en hetgeen daarin is bepaald omtrent, onder meer, het
indienen van vorderingen, het geven van instructies ten behoeve van de stemming over het akkoord en de
wijze van vertegenwoordiging op de verificatievergadering van toepassing is op schuldeisers die een
vordering wensen in te dienen uit hoofde van de door LBT uitgegeven financiële instrumenten (…);

- bepaalt dat, gelet op onder meer:
- de complexiteit van en het grote aantal door LBT uitgegeven en wereldwijd verhandelde financiële

instrumenten;
- het grote aantal instellingen dat betrokken is bij het direct of indirect houden van (belangen in) deze

instrumenten; en
- de verschillen in toepasselijk recht en juridische structuren waarbinnen deze instrumenten worden

gehouden;
bij de beoordeling of de voor het akkoord vereiste toestemming is verkregen voor wat betreft Noteholders
wordt uitgegaan van de gegevens verkregen op basis van de in het Consent Solicitation Memorandum
vervatte procedures.”

Uit deze beschikking wordt duidelijk dat voor de Noteholders de bepalingen van het Consent Solicitation
Memorandum onder meer op het gebied van het indienen van vorderingen en het stemmen over het akkoord van
toepassing zijn en daarmee kennelijk prevaleren boven de bepalingen van de Faillissementswet ter zake. Voor de
‘gewone’ schuldeisers zijn de bepalingen van het Consent Solicitation Memorandum niet van toepassing en gelden
de bepalingen van de Faillissementswet.

Alvorens in te gaan op de vraag of de in de beschikking neergelegde redenen een afwijking van de
Faillissementswet voor de Noteholders kunnen rechtvaardigen, zal ik eerst ingaan op de belangrijkste afwijkingen
van de bepalingen van het Consent Solicitation Memorandum ten opzichte van de Faillissementswet en op de
bepalingen van het ontwerp-akkoord.

  Consent Solicitation Memorandum
  Op grond van de Faillissementswet is elke schuldeiser bevoegd om zijn vordering in te dienen in het

faillissement van zijn schuldenaar. De Faillissementswet kent geen definitie van wie als schuldeiser wordt
beschouwd maar uitgangspunt is dat in beginsel de juridische gerechtigde tot een vorderingsrecht de
schuldeiser is als bedoeld in de Faillissementswet. In veel gevallen geldt overigens dat de juridische
gerechtigde tot een vorderingsrecht tevens de economische gerechtigde is. Bij financiële instrumenten is het
echter niet noodzakelijk zo dat de juridisch gerechtigde en de economisch gerechtigde tot een vorderingsrecht
dezelfde (rechts)persoon is.

Met betrekking tot het indienen van vorderingen in het faillissement van LBT bepaalt het Consent Solicitation
Memorandum dat alleen Direct Participants voor zichzelf als Noteholder of namens een Noteholder gerechtigd
zijn om vorderingen in te dienen en vervolgens te stemmen op het aangeboden akkoord. Een Noteholder die
niet zelf ook een Direct Participant is, kan zijn vordering dus alleen indienen in het faillissement van LBT door
gebruik te maken van de diensten van een Direct Participant. De Direct Participants op hun beurt mogen op
grond van het Consent Solicitation Memorandum ook niet zelf de vorderingen van zichzelf en de door hen
vertegenwoordigde Noteholders indienen bij de curatoren. Daarvoor hebben curatoren een Principal Consent
Agent aangesteld. Door het indienen van Filing and Voting Instructions namens zichzelf als Noteholder en de
door hem vertegenwoordigde Noteholders (die op hun beurt een volmacht hebben gegeven aan de Direct
Participant), geeft de Direct Participant een onherroepelijke volmacht aan de Principal Consent Agent om een
vordering in te dienen voor de Direct Participant (en de door deze vertegenwoordigde Noteholders) en voor
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die vorderingen te stemmen op het ontwerp-akkoord.[24] Op grond van de bepalingen van het Consent
Solicitation Memorandum is het derhalve de Principal Consent Agent die alle vorderingen van de Noteholders
indient in het faillissement. De Principal Consent Agent verzamelt ook alle stemmen voor en tegen het ontwerp-
akkoord en brengt deze stemmen van de Noteholders uit tijdens de verificatievergadering.

Niet alleen hebben curatoren de wijze waarop vorderingen konden worden ingediend in het faillissement voor
Noteholders aan procedureregels gebonden, ook de wijze waarop de hoogte van de vorderingen van de
Noteholders werd bepaald, was vooraf vastgesteld. In de paragraaf met feiten en achtergronden schreef ik al
dat curatoren daarvoor Definitive Valuation Principles waren overeengekomen met een aantal Noteholders.
Voor Noteholders die het met de in de Definitive Valuation Principles vastgestelde wijze van waardering niet
eens waren, golden afzonderlijke procedureregels. Deze Noteholders konden geen gebruik maken van de Filing
and Voting Instructions maar moesten hun vordering op de gebruikelijke wijze van artikel 110 Fw indienen bij
curatoren. Op voorhand hebben curatoren duidelijk gemaakt in het Consent Solicitation Memorandum dat
dergelijke van de Definitive Valuation Principles afwijkende vorderingen zouden worden betwist tijdens de
verificatievergadering.

In het Consent Solicitation Memorandum is ook een periode vastgesteld waarbinnen de vorderingen door de
Direct Participants moesten zijn ingediend bij de Principal Consent Agent. Uiterlijk op 25 januari 2013 om 6 PM
CET moesten alle Filing and Voting Instructions zijn ontvangen door de Principal Consent Agent en werden
deze onherroepelijk. Dit betekende derhalve dat het uitbrengen van de stemmen over het ontwerp-akkoord door
de economisch gerechtigden feitelijk al onherroepelijk plaatsvond op uiterlijk 25 januari 2013 en niet tijdens de
verificatievergadering op 7 maart 2013.

Afgezien van nog enkele, meer algemene bepalingen in het Consent Solicitation Memorandum, springt met
name het artikel over de uitsluiting van de aansprakelijkheid van curatoren van LBT en hun kantoor alsmede
alle medewerkers van dat kantoor en – kort gezegd – alle door hen ingeschakelde derden in het oog.

  Het ontwerp-akkoord
  Op 10 december 2012 heeft LBT een ontwerp-akkoord neergelegd bij de rechtbank te Amsterdam.

Het ontwerp-akkoord bestaat uit een toelichting (explanatory statement to the composition plan), de
bepalingen van het ontwerp-akkoord (provisions of the composition plan), een lijst met definities en diverse
bijlagen. De belangrijkste bijlage bij het ontwerp-akkoord is het Consent Solicitation Memorandum, dat hiervoor
al aan de orde kwam.

In de toelichting die voorafgaat aan de bepalingen van het ontwerp-akkoord wordt het doel van het ontwerp-
akkoord als volgt beschreven:

“The Composition Plan will allow LBT to make distributions to Direct Participants for the benefit of
Noteholders and to Other Ordinary Creditors in the most efficient and expedient manner by establishing:
(i) the LBT Note Valuations as a fair and equitable basis for the pro rata entitlement of Noteholders to

distributions from LBT and binding all Ordinary Creditors thereto; and
(ii) a distribution method that enables LBT to make distributions to Direct Participants by means of and

subject to the existing payment and settlement systems.”

De toelichting eindigt met een aanbeveling. Enkele relevante passages uit de paragraaf met de aanbeveling
luiden als volgt:

“The Composition Plan provides Noteholders as well as Other Ordinary Creditors with a mechanism to
receive distributions on their admitted claims against LBT in the quickest and most efficient manner.

(…)

IMPLEMENTATION OF THE COMPOSITION PLAN IS IN THE BEST INTEREST OF ALL ORDINARY
CREDITORS. LBT AND THE BANKRUPTCY TRUSTEES THEREFORE STRONGLY RECOMMEND
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NOTEHOLDERS AND OTHER ORDINARY CREDITORS TO ACCEPT THE COMPOSITION PLAN BY
VOTING IN FAVOR OF THE COMPOSITION PLAN.

Under Dutch Bankruptcy law, a composition plan can only be offered once to creditors. Should the
Composition Plan not be accepted, the Bankruptcy Trustees will seek to allow Noteholders’ claims in the
LBT bankruptcy based on the Definitive Valuation Principles. This scenario would potentially expose all
Ordinary Creditors to severe delays in receiving distributions. Such a claim allowance process can,
particularly in light of the complexity of the Notes, lead to complicated and protracted litigation, which could
force the LBT estate to maintain significant distribution reserves.”

Na deze warme aanbeveling door LBT en de curatoren van LBT volgen de bepalingen van het ontwerp-
akkoord. Op het moment van het verbindend worden van het gehomologeerde akkoord erkent LBT
onvoorwaardelijk de schulden van LBT zoals die zijn komen vast te staan tijdens de verificatievergadering
alsmede de schulden voor zover die komen vast te staan als gevolg van een schikking of onherroepelijke
uitspraak in een renvooiprocedure. In het ontwerp-akkoord wordt tevens vastgelegd op welke wijze de
beschikbare gelden in de boedel zullen worden uitgekeerd in meerdere uitdelingen.

In artikel 6 van het ontwerp-akkoord is onder meer bepaald dat de Stichting op of direct na de dag dat het
gehomologeerde akkoord verbindend is geworden, een besluit zal nemen tot liquidatie van LBT in
overeenstemming met het bepaalde in artikel 2:19 BW. Daarbij zullen de curatoren tot vereffenaars van LBT
worden benoemd.

Ook het ontwerp-akkoord bevat bepalingen tot het uitsluiten van aansprakelijkheid van curatoren, hun kantoor,
alle medewerkers van dit kantoor en door curatoren ingeschakelde derden. Op grond van artikel 8 van het
ontwerp-akkoord doen alle Ordinary Creditors afstand van eventuele aansprakelijkheidsclaims jegens deze
partijen. In aanvulling hierop verklaart LBT een aantal partijen, de zogenoemde Indemnified Parties (zoals onder
meer LBT, de curatoren, de vereffenaars, het kantoor van de curatoren, alle medewerkers van dit kantoor, de
Stichting en haar bestuurders) te vrijwaren tegen claims.

  Corporate Governance rondom aangeboden ontwerpakkoord
  Op basis van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat op 10 december 2012 het ontwerp-akkoord

inclusief Consent Solicitation Memorandum door LBT is neergelegd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam.
LBT werd daarbij vertegenwoordigd door haar enig-bestuurder en enig-aandeelhouder, de Stichting. Het
bestuur van de Stichting bestond uit de beide curatoren van LBT, aangevuld met de heer De Haan. Op de
curatoren van LBT werd uiteraard toezicht gehouden door de rechter-commissaris in het faillissement van LBT.
De corporate governance in deze akkoordprocedure is op zijn zachtst gezegd opmerkelijk, waarbij een
scheiding der machten bepaald niet aan de orde is. Dat de rechter-commissaris hiermee heeft ingestemd, is niet
alleen verrassend maar ook moeilijk te begrijpen. Curatoren hadden in deze akkoordprocedure immers
meerdere cruciale rollen: curatoren van LBT, bestuurders van de Stichting en daarmee indirect bestuurder en
aandeelhouder van LBT. Het enige externe toezicht was dat van de rechter-commissaris op grond van artikel 64
Fw.

Het verbaast dan ook helemaal niet dat, direct na het in kracht van gewijsde gaan van het gehomologeerde
akkoord, de Stichting niet alleen een ontbindingsbesluit heeft genomen met betrekking tot LBT, zoals
aangekondigd in het ontwerp-akkoord, maar ook de beide curatoren in het bestuur van de Stichting heeft
vervangen, hetgeen geen deel uitmaakte van het ontwerp-akkoord maar kennelijk op basis van voortschrijdend
inzicht is besloten. Curatoren waren vanaf het moment van het in kracht van gewijsde gaan van het
gehomologeerde akkoord uitsluitend de vereffenaars van LBT en de Stichting werd bestuurd door drie
onafhankelijke bestuurders. Qua corporate governance een vooruitgang maar het is niet alleen maar goed
nieuws. Immers, door het in kracht van gewijsde gaan van het gehomologeerde akkoord, is het faillissement van
LBT geëindigd, en daarmee is een einde gekomen aan het toezicht door de rechter-commissaris.

Observaties bij het aangeboden akkoord
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  Inleiding
  Het eerste dat opvalt in de door de curatoren van LBT gekozen constructie voor de afwikkeling van het

faillissement is dat is gekozen voor het aanbieden van een akkoord terwijl op geen enkele wijze de
vermogensrechtelijke voortzetting van de rechtspersoon werd beoogd. Immers, direct na het in kracht van
gewijsde gaan van het gehomologeerde akkoord, werd een ontbindingsbesluit genomen met betrekking tot LBT.
Weliswaar zou bij een keuze voor de vereffening van de boedel de staat van insolventie iets eerder zijn
ingetreden maar dat maakt geen wezenlijk verschil. Ook is het niet zo dat het akkoord wordt mogelijk gemaakt
door een derde die extra gelden ter beschikking stelt om de beëindiging van het faillissement door middel van
een akkoord (en finale kwijting) aantrekkelijker te maken voor de schuldeisers dan de vereffening van de
boedel. De baten van de boedel die voor verdeling onder de schuldeisers beschikbaar zijn, zijn in beginsel
identiek in beide gevallen en het aangeboden akkoord leidt tot het doen van uitbetalingen door LBT op de
geverifieerde vorderingen, zoals dat bij een vereffening van de boedel ook zou hebben moeten plaatsvinden. De
vraag is dan ook wat de rechtvaardiging is geweest om te kiezen voor het aanbieden van een akkoord.

  Uitsluiting aansprakelijkheid
  Wanneer men de door curatoren gekozen constructie met een cynische bril beschouwt, zou men tot de

conclusie kunnen komen dat de meerwaarde van een akkoord boven de vereffening voor curatoren
kennelijk zit in de bepaling op grond waarvan schuldeisers afstand doen van een eventuele vordering op
curatoren, hun kantoor, de medewerkers van dit kantoor en ingeschakelde derden. Door een dergelijke
aansprakelijkheidsbeperking op te nemen in de akkoordbepalingen, welke na het in kracht van gewijsde

gaan van het gehomologeerde akkoord op alle geen voorrang hebbende schuldeisers van toepassing zijn[25],
zouden curatoren van de schuldeisers op het gebied van aansprakelijkstellingen niets meer te vrezen hebben.

Het is overigens maar de vraag of dit inderdaad zo is. Zoals Soedira in haar proefschrift naar mijn mening
terecht concludeert, heeft een akkoord in beginsel geen betrekking op aanspraken van schuldeisers jegens

derden. Verhaalsrechten op derden kunnen in een aangeboden akkoord in beginsel niet worden uitgesloten.[26]

Het is natuurlijk in praktische zin mogelijk dat het ontwerp-akkoord een bepaling bevat waarmee beoogd
wordt een overeenkomst tot stand te laten komen tussen de schuldeiser en een derde, maar goed te
betogen is dat alleen een schuldeiser die stemt voor het aangeboden akkoord aan een dergelijke bepaling
gebonden is. Schuldeisers die niet stemmen of tegen stemmen, zijn weliswaar gebonden aan de bepalingen
van een gehomologeerd akkoord voor zover die zien op de verhouding tussen de gefailleerde en de
desbetreffende schuldeiser maar niet aan bepalingen waarmee afstand wordt gedaan van eventuele

vorderingsrechten jegens derden.[27]

Het akkoord inzake LBT is overigens niet het eerste akkoord waarin een dergelijke aansprakelijkheid
uitsluitende bepaling is opgenomen. Ook in het in de surseance van betaling van de Stichting

Wereldruiterspelen 1994 aangeboden akkoord[28] kwam een dergelijke bepaling voor, zij het dat het daar ging
om eventuele vorderingen op het bestuur van de Stichting Wereldruiterspelen 1994 en hun verzekeraars. In het
ontwerp-akkoord was de afstand van de vorderingsrechten op de bestuurders en hun verzekeraars overigens
geclausuleerd tot die schuldeisers die stemden voor het akkoord maar uit een bij het ontwerp-akkoord behorend
begeleidend schrijven kon worden afgeleid dat de afstand van een aansprakelijkheidsvordering voor alle
schuldeisers gold bij het in kracht van gewijsde gaan van het gehomologeerde akkoord. Voor zover mij bekend
is de aansprakelijkheid uitsluitende bepaling in deze surseance van betaling, of bij enig ander in kracht van
gewijsde gegaan akkoord dat een dergelijke bepaling bevatte, in rechte niet getoetst.

  Snelste en efficiëntste manier van het doen van uitbetalingen
  De rechtvaardiging voor de keuze voor het akkoord als wijze van beëindiging van het faillissement van LBT

boven een vereffening zal niet gelegen zijn geweest in de aansprakelijkheid uitsluitende bepaling. Volgens de
tekst van de aanbeveling van de curatoren in de toelichtende paragraaf bij het ontwerp-akkoord is de
rechtvaardiging van de keuze voor een ontwerp-akkoord dat dit de meest efficiënte en snelle wijze voor het
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doen van uitbetalingen is (‘The Composition Plan provides Noteholders as well as Other Ordinary Creditors with
a mechanism to receive distributions on their admitted claims against LBT in the quickest and most efficient
manner.’). Deze stelling wordt nergens toegelicht. Ik vraag mij overigens af of deze stelling wel juist is. Ook de
stelling in de aanbeveling bij het akkoord dat wanneer het ontwerp-akkoord niet wordt aangenomen, dit leidt tot
ernstige vertraging bij het krijgen van een uitbetaling op erkende vorderingen, wordt niet toegelicht en is zonder
deze toelichting voor mij niet goed te begrijpen.

Tijdens de verificatievergadering staat als eerste de verificatie van de vorderingen van de schuldeisers
op de agenda. Dit staat los van het stemmen op het ontwerp-akkoord. De door curatoren opgemaakte
lijsten van voorlopig erkende en voorlopig betwiste vorderingen worden tijdens de verificatievergadering
doorgenomen. Wanneer voorlopig erkende vorderingen niet alsnog door curatoren worden betwist en
ook niet door mede-schuldeisers worden betwist, worden deze vorderingen definitief erkend en staan
daarmee vast. Voor betwiste vordering vindt een renvooiprocedure plaats en dit leidt tot of een alsnog
erkende vordering of een definitief betwiste vordering. Uitgaande van de aldus geverifieerde vorderingen
wordt gestemd over het aangeboden ontwerp-akkoord. Voor zover bepaalde vorderingen zijn betwist,
kunnen deze voor de stemming over het ontwerp-akkoord voorwaardelijk worden toegelaten, zodat ook
crediteuren met een betwiste vordering kunnen stemmen. Wanneer het ontwerp-akkoord niet wordt
aangenomen, dan leidt dit tot de situatie waarbij het faillissement zal moeten worden beëindigd door
middel van de vereffening van de boedel. Curatoren kunnen dan tussentijdse uitdelingen doen aan
schuldeisers met erkende vorderingen en deze tussentijdse uitdelingen kunnen in beginsel snel na afloop
van de verificatievergadering plaatsvinden. Zolang er renvooiprocedures lopen over betwiste vorderingen
kunnen aan schuldeisers met een betwiste vordering weliswaar geen uitdelingen worden gedaan, maar
daarvoor moeten curatoren reserveren. Dit staat een uitbetaling aan de erkende schuldeisers dus niet in
de weg. Waarom het niet aannemen van het akkoord dan zou leiden tot ‘severe delays in receiving distributions’
is mij dan ook onduidelijk.

Voor zover curatoren hebben beoogd met de door hen gekozen constructie het aantal renvooiprocedures
beperkte te houden en/of verzet tegen de uitdelingslijst te voorkomen, kan aan hen worden toegegeven dat met
het homologeren van het aangeboden ontwerp-akkoord dit inderdaad wordt voorkomen. Echter, ik vraag mij af
of dit belangen zijn die door curatoren zouden moeten worden behartigd. Het betwisten van elkaars vorderingen
door schuldeisers en/of het doen van verzet tegen de uitdelingslijst zijn immers instrumenten die door de
wetgever in het kader van de afweging van belangen aan de schuldeiser in een faillissement zijn toegekend.
Wanneer curatoren van mening zouden zijn dat deze rechten niet aan schuldeisers zouden moeten toekomen,
dan ligt het meer voor de hand om te pogen de Faillissementswet op dit punt te wijzigen in plaats van bepaalde
schuldeisers te beperken in hun wettelijke rechten ten faveure van bepaalde andere schuldeisers.

Uit het bovenstaande volgt reeds dat het ook niet noodzakelijk zo is dat het verkrijgen van uitbetaling het snelst
en efficiëntst plaatsvindt in het geval van het homologeren van het ontwerp-akkoord. In elk geval maakt het voor
schuldeisers met een erkende vordering geen wezenlijk verschil of het faillissement eindigt door middel van een
akkoordprocedure of de vereffening van de boedel. Ik denk dan ook dat curatoren met hun stelling dat
uitbetaling het snelst en efficiëntst plaatsvindt in het geval van een akkoord, veeleer het oog hebben gehad op
het verificatieproces dan op het traject na de verificatie van de vorderingen.

  De verificatie van vorderingen bij LBT
  Het werkelijke probleem waar curatoren in het faillissement van LBT mee te maken hadden, was de waardering

van de vele verschillende soorten van Notes.

De waardering van de vorderingen van schuldeisers was gezien het grote aantal verschillende financiële
instrumenten een ingewikkeld proces. Curatoren hebben in overleg met een groot aantal grote Ultimate
Beneficial Owners de Definitive Valuation Principles vastgesteld. Dat de ingediende vorderingen worden
gewaardeerd op basis van deze Definitive Valuation Principles maakt deel uit van het ontwerp-akkoord en het
Consent Solicitation Memorandum. Het lijkt erop dat curatoren hebben geprobeerd om zo min mogelijk
discussie te krijgen met schuldeisers over de waardering van de verschillende Notes. Door vooraf
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overeenstemming te zoeken met een grote groep van Noteholders en de waarderingsmethoden deel uit te laten
maken van het ontwerp-akkoord en het Consent Solicitation Memorandum, wordt aan schuldeisers die zich met
deze waarderingsmethoden niet kunnen verenigen weinig ruimte gelaten voor discussie. Het ligt immers voor de
hand dat curatoren zich, in geval van een renvooiprocedure met een schuldeiser die zich met de waardering
van zijn Notes niet kan verenigen, beroepen op het in kracht van gewijsde gegane gehomologeerde akkoord,
waarvan ook deze waarderingsprincipes deel uitmaken. Het ontwerp-akkoord noch het Consent Solicitation
Memorandum geven duidelijkheid op dit punt voor een dergelijke schuldeiser. Discussie over de
waarderingsprincipes kon tijdens de verificatievergadering wel plaatsvinden maar omdat schuldeisers bij het
indienen van hun vordering uiterlijk op 24 januari 2013 ook hun stem over het ontwerp-akkoord al definitief
hadden moeten uitbrengen, had dit geen enkele invloed meer op hun stem over het ontwerp-akkoord.
Schuldeisers is zodoende feitelijk de mond gesnoerd over door hen onwelgevallig beoordeelde bepalingen in
het ontwerp-akkoord en Consent Solicitation Memorandum.

  Conclusie akkoord versus vereffening
  In kom tot de conclusie dat de documentatie rondom het aangeboden akkoord weliswaar een aantal redenen

noemt ter rechtvaardiging van het aanbieden van een ontwerp-akkoord aan de schuldeisers van LBT maar dat
deze redenen zonder de toelichting die ontbreekt, niet duidelijk maken waarom in dit faillissement een ontwerp-
akkoord de aangewezen weg van beëindiging van het faillissement was. Voor een situatie als waarin de boedel
van LBT verkeerde, heeft de wetgever de beëindiging door middel van het doen van een of meerdere
uitdelingen na vereffening van de boedel gecreëerd. De enige reden die ik zie, is dat door het van toepassing
verklaren van de bepalingen van het Consent Solicitation Memorandum het verificatieproces voor wat betreft
het indienen en het waarderen van de vorderingen van de Noteholders voor de curatoren eenvoudiger is
geworden. Dit had echter ook zonder ontwerp-akkoord gekund, nu de rechter-commissaris de toepasselijkheid
van het Consent Solicitation Memorandum ook afzonderlijk deel had kunnen laten uitmaken van de beschikking
van 6 december 2012. Wanneer schuldeisers daartegen hadden willen opkomen, had dat gekund via de weg
van artikel 67 Fw.

Observaties bij de homologatie van het akkoord

De homologatie van het akkoord houdt de rechtelijke goedkeuring in van het akkoord en beoogt een waarborg te zijn
tegen misbruik van de akkoordprocedure. Zelfs wanneer alle of vrijwel alle schuldeisers instemmen met het
aangeboden ontwerp-akkoord, moet de rechtbank nog toetsen of er sprake is van een verplichte weigeringsgrond of
dat er andere gronden zijn die maken dat het aangenomen akkoord de rechtelijke goedkeuring niet behoort te
krijgen.

Uit het vonnis van de Rechtbank Amsterdam ter zake van de homologatie van het ontwerp-akkoord is ter zitting

namens LBT het ontwerp-akkoord als volgt nader toegelicht:[29]

“In de woorden van de heer [A] heeft het akkoord tot doel een zo ordentelijke en efficiënte afwikkeling van het
failliete LBT te realiseren. De kern daarbij is:
- een rechtvaardige vaststelling voor de crediteuren van de waarde van hun vorderingen; feitelijk een

rechtvaardige vaststelling van de onderlinge aanspraak op de door LBT te verdelen netto boedelbaten;
- een efficiënte uitdeling door gebruik te maken van de reeds tientallen jaren bestaande effecten-systemen

waarin de UBO’s [Ultimate Benefincial Owners; CMH] staan geregistreerd.”

De rechtbank overwoog dat niet is gebleken van een van de omstandigheden als vermeld in artikel 153 Fw, dat geen
van de schuldeisers de homologatie heeft bestreden en dat de aanwezigen hebben verzocht dan wel bepleit het
ontwerp-akkoord te homologeren. De rechtbank heeft vervolgens het aangeboden ontwerp-akkoord gehomologeerd
en dit is vervolgens in kracht van gewijsde gegaan.

Mijn eerste observatie bij het bovenstaande is dat de toelichting van de heer [A] op geen enkele wijze onderbouwt
waarom een ontwerp-akkoord noodzakelijk is voor een ‘zo ordentelijke en efficiënte afwikkeling’. De redenen die
worden gegeven, zien op het verificatieproces en op het proces van uitbetaling van gelden. Beide processen zijn ook
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noodzakelijk bij de vereffening van de boedel en de genoemde redenen zouden dus evengoed opgeld doen bij het
beargumenteren van de noodzaak van de afwikkeling van de boedel via een vereffening. Ik verwijs naar hetgeen ik
hiervoor heb opgemerkt aan observaties bij het aangeboden akkoord.

Ten aanzien van de homologatie valt verder op dat de rechtbank zonder nadere toelichting akkoord is gegaan met
de door de heer [A] gegeven onderbouwing voor de noodzaak van het akkoord. Zeker wanneer men in ogenschouw
neemt dat dit akkoord niet ziet op de vermogensrechtelijke instandhouding van de rechtspersoon en dat geen
aanvullende middelen beschikbaar zijn gesteld om het ontwerp-akkoord voor de schuldeisers aantrekkelijker te
maken dan de vereffening, is de vraag gerechtvaardigd waarom de rechtbank toch tot homologatie is overgegaan. Ik
zie weliswaar geen verplichte afwijzingsgronden voor de homologatie maar een facultatieve afwijzingsgrond had
door de rechtbank wel in overweging genomen kunnen worden. Immers, de uitkering in geval van vereffening van de
boedel zal vergelijkbaar zijn aan die in geval van homologatie van het akkoord, althans de documentatie rondom het
akkoord bevat onvoldoende informatie voor de schuldeisers om op dit vlak een geïnformeerde keuze te maken. Dat
leidt tevens tot een tweede in de praktijk reeds eerder toegepaste facultatieve afwijzingsgrond, namelijk dat het
ontwerp-akkoord onduidelijk is. Gezien het ontbreken van een goede toelichting waarom het in dit geval
gerechtvaardigd zou zijn dat de meerderheid van de schuldeisers, waarmee curatoren vooraf overeenstemming
hebben bereikt over de van de Faillissementswet afwijkende bepalingen, de minderheid bindt aan dergelijke
afwijkende bepalingen, is er immers geen sprake van een goed onderbouwd ontwerp-akkoord.

Daar komen wat mij betreft de gebrekkige corporate governance bij de totstandkoming van het akkoord en het
ontbreken van verplicht toezicht door de rechter-commissaris bij de vereffening van LBT op basis van artikel 2:19
BW als gevolg van het in kracht van gewijsde gegane gehomologeerde akkoord in plaats van vereffening op grond
van de Faillissementswet onder toezicht van de rechter-commissaris nog bij.

Conclusie

Een faillissement van een Nederlandse rechtspersoon moet worden afgewikkeld op grond van de Faillissementswet
en wanneer daarvan wordt afgeweken, ook al is dat met gegronde redenen, moeten schuldeisers daarover goed
worden geïnformeerd. Daarvan is in het ontwerp-akkoord van LBT onvoldoende sprake. Ik ben dan ook van mening
dat de rechtbank net zo goed tot het oordeel had kunnen – en op basis van de beschikbare gebrekkige informatie
had moeten – komen, dat homologatie van dit ontwerp-akkoord niet aan de orde kon zijn. Terugkijkend op het
proces dat heeft geleid tot het in kracht van gewijsde gaan van het gehomologeerde akkoord, denk ik dat zowel
curatoren, de rechter-commissaris en de rechtbank op verschillende momenten andere beslissingen hadden kunnen
en moeten nemen, zodat de afwikkeling van het zonder twijfel unieke faillissement van LBT binnen de grenzen van
de Faillissementswet zou zijn gebleven.

Voetnoten

Voetnoten
[1] Gelieve dit artikel aan te halen als: C.M. Harmsen, ‘Lehman Brothers: een akkoord in strijd met de

Faillissementswet’, TvI 2013/28. C.M. Harmsen is advocaat te Amsterdam. Zij heeft de bestuurders van LBT
geadviseerd vanaf het moment dat aan LBT surseance van betaling werd verleend. C.M. Harmsen noch de
bestuurders van LBT hebben ten tijde van de surseance van betaling betrokkenheid gehad bij het aanbieden
van het ontwerp-akkoord.

[2] Rb. Amsterdam 24 januari 2013, LJN BZ1037.
[3] HR 1 maart 2013, RI 2013/55, LJN BZ2765.
[4] Rb. Amsterdam 22 maart 2013, LJN BZ5246.
[5] Het arrest van de HR van 1 maart 2013 en het vonnis van de Rb. Amsterdam van 22 maart 2013 worden

gepubliceerd in JOR 2013/190 en 2013/191, m.nt. W.J.M van Andel.
[6] Art. 161 Fw.
[7] De feiten en achtergronden zijn voornamelijk ontleend aan het Composition Plan en het arrest van de Hoge
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Raad van 1 maart 2013.
[8] Composition Plan, p. 3.
[9] Series of Notes is in het Composition Plan gedefinieerd als ‘the entirety of Notes of a single issuance of

Notes, which may be comprised of one or more tranches issued on different issue dates. The Notes of each
Series of Notes are subject to identical terms, except that the issue date, the issue price and the amount of
the first payment of interest may be different in respect of different tranches.’, Composition Plan, p. 26.

[10] Volgt uit uittreksel handelsregister van de Kamer van Koophandel.
[11] Art. 138 e.v. Fw.
[12] Art. 173 e.v. Fw.
[13] Zie voor uitgebreide beschouwing van het akkoord: A.D.W. Soedira, Het akkoord, Onderneming & Recht,

deel 60, Kluwer, 2011 en B. Wessels, Het akkoord, Insolventierecht deel VI, Kluwer, 2010.
[14] Rb. Utrecht 9 augustus 1989, NJ 1990/399.
[15] Art. 50 Fw.
[16] Zie tevens A.D.W. Soedira, Het akkoord, Onderneming & Recht, deel 60, Kluwer, 2011, p. 70 ev.
[17] Art. 145 Fw. Indien de noodzakelijke meerderheid van de stemmen niet wordt gehaald, kan de rechter-

commissaris het aangeboden akkoord onder bepaalde omstandigheden toch vaststellen (zie art. 146 Fw).
[18] Art. 153 Fw.
[19] Art. 153 lid 2 onder 1 Fw.
[20] Art. 153 lid 2 onder 3 Fw.
[21] Art. 152 lid 3 Fw.
[22] Zie voor een uitgebreider overzicht inclusief vindplaatsen: A.D.W. Soedira, Het akkoord, Serie Onderneming

& Recht, deel 60, Kluwer, 2011, p. 158.
[23] A.D.W. Soedira, Het akkoord, Serie Onderneming & Recht, deel 60, Kluwer, 2011, p. 16.
[24] Voor een gedetailleerde beschrijving verwijs ik naar het Consent Solicitation Memorandum.
[25] Art. 157 Fw en art. 6.2 van het Composition Plan.
[26] A.D.W. Soedira, Het akkoord, Serie Onderneming & Recht, deel 60, Kluwer, 2011, p. 95. Zie ook S.C.J.J.

Kortmann, Derden in het faillissementsrecht, AA 1997, jaargang 46, nr. 5, p. 321 e.v.
[27] A.D.W. Soedira, Het akkoord, Serie Onderneming & Recht, deel 60, Kluwer, 2011, p. 96. Zie ook S.C.J.J.

Kortmann, Derden in het faillissementsrecht, AA 1997, jaargang 46, nr. 5, p. 321 e.v.
[28] Rb. Utrecht 5 april 1995, nr. 03.03.671/94.
[29] Rb. Amsterdam 22 maart 2013, LJN BZ5246.
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