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Naschrift op reactie Zijderveld & Nylund 'Lehman Brothers: een akkoord in strijd met
de Faillissementswet'[1]

Naschrift op reactie mrs. Christiaan Zijderveld & Ida Nylund ‘Lehman Brothers: een akkoord in strijd met de
Faillissementswet’, C.M. Harmsen, TvI 2013/44

Ik heb de reactie van mrs. Zijderveld en Nylund met belangstelling gelezen. Vanuit de positie van adviseur van
partijen die het Composition Plan en de Valuation Principles actief hebben ondersteund, is de reactie ook zonder
meer begrijpelijk. Echter, de door hen naar voren gebrachte argumenten tegen de door mij gesignaleerde
strijdigheden met de Faillissementswet, overtuigen mij niet, anders dan dat ik begrijp dat de gekozen wijze van
afwikkeling door middel van een akkoord praktisch en eenvoudig is voor die partijen die ermee instemmen.

In mijn artikel concludeerde ik dat het faillissement van een Nederlandse rechtspersoon moet worden afgewikkeld op
grond van de Faillissementswet en dat, wanneer daarvan wordt afgeweken, schuldeisers daarover goed moeten
worden geïnformeerd. Ik concludeerde dat daarvan bij het ontwerp-akkoord van Lehman Brothers Treasury Co B.V.
(‘LBT’) onvoldoende sprake was.

In de reactie van Zijderveld en Nylund lees ik op diverse punten een doelredenering. Dit is bijvoorbeeld het geval in
paragraaf 4, over de efficiënte wijze van afwikkeling van een faillissement. Het valt niet te betwisten dat de
afwikkeling van een faillissement door middel van een akkoord zekere voordelen biedt boven de afwikkeling door
middel van een vereffening, ook voor de curatoren. Dat is niet de vraag die ik heb gesteld. Voor mij is het de vraag of
de situatie bij LBT er een was waar de afwikkeling door middel van het voorgelegde ontwerp-akkoord op grond van
de Faillissementswet aangewezen was. Bij die afweging horen wat mij betreft aspecten als mogelijk verzet tegen de
uitdelingslijsten of andere wettelijke waarborgen voor schuldeisers bij een bepaalde wijze van afwikkeling van een
faillissement geen rol te spelen. Bovendien, wanneer curatoren er dan voor kiezen dergelijke afwegingen wel een rol
te laten spelen, dan moeten die afwegingen ook transparant gemaakt worden in het ontwerp-akkoord.

Zo kan wat mij betreft het ontnemen van schuldeisersrechten ten gunste van de gestelde efficiency van de
afwikkeling, die wat mij betreft niet zo duidelijk volgt uit het Composition Plan als Zijderveld en Nylund stellen, niet
worden afgedaan met de mededeling dat wanneer een schuldeiser het niet zou begrijpen, hij onafhankelijk advies
had kunnen of moeten inwinnen. Zeker wanneer curatoren hun eigen rol in het aan te bieden akkoord zo belangrijk
maken als zij hebben gedaan bij LBT, past daarbij een gedetailleerde uitleg van het ontwerp-akkoord, zodanig dat dit
voor schuldeisers begrijpelijk is. Dit kan ook niet worden afgedaan met de conclusie dat nu een overweldigende
meerderheid voor het Composition Plan was, de schuldeisers het kennelijk niet ervaren als een schending van hun
rechten. Immers, als je niet weet wat je weggeeft door voor te stemmen, mag je niet concluderen dat je het dus wel
eens bent met wat je weggeeft.

Met betrekking tot het stemmen op het akkoord valt nog op te merken dat stemmen via een volmacht inderdaad niet
uitzonderlijk is maar wel wanneer die stem – onherroepelijk – moet worden uitgebracht ver voor de datum van de
verificatievergadering waarin ook over het akkoord wordt beraadslaagd. Dat is – voor zover mij bekend – nog niet
eerder voorgekomen.

Al met al hebben de door Zijderveld en Nylund naar voren gebrachte argumenten mij niet van mening doen
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veranderen. Het bij LBT aangeboden akkoord was zeker praktisch, maar verdient – zonder tenminste betere
informatievoorziening – geen identieke navolging.

Voetnoten

Voetnoten
[1] Gelieve dit artikel aan te halen als: C.M. Harmsen, ‘Naschrift op reactie Zijderveld & Nylund “Lehman

Brothers: een akkoord in strijd met de Faillissementswet”’, TvI 2013/45. Mr. drs. C.M. Harmsen is advocaat
bij Rutgers & Posch en redactiemedewerkster van TvI.
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