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Onroerend goed onder water
Herstructurering naar Amerikaans voorbeeld door middel van credit bidding?

Mr. S.J.L.M. van Bergen, Universiteit van Tilburg, vakgroep Privaatrecht1

Inleiding

Dat de kantorenmarkt het moeilijk heeft, zal niemand zijn ontgaan. De waarde-
daling van commercieel vastgoed is al ruim vijf jaar geleden ingezet2 en het einde 
van de crisis op de commercieel-vastgoedmarkt lijkt nog steeds niet in zicht. Onder 
commercieel vastgoed vallen bedrijfsgebouwen, meestal kantoorgebouwen, maar 
bijvoorbeeld ook winkelcentra, die worden aangehouden als beleggingsobject of 
om op een of andere manier inkomen mee te genereren. Om geld op te brengen 
moeten die gebouwen zijn verhuurd. Huurders zijn de laatste tijd echter niet zo ge-
makkelijk te vinden. Als de waardedaling van deze gebouwen vervolgens ook nog 
tot gevolg heeft dat veel van dit commercieel vastgoed ‘onder water’ staat, wordt 
al snel duidelijk dat het hier om een serieus te nemen probleem gaat. Wanneer de 
waarde van het onroerend goed lager is dan het bedrag van de hypothecaire lening 
die daar tegenover staat, lijken de mogelijkheden om te herstructureren immers 
op voorhand beperkt. 

1 Mr. S.J.L.M. van Bergen is als docent en onderzoeker verbonden aan de vakgroep Pri-
vaatrecht van de Universiteit van Tilburg (s.j.l.m.vanbergen@tilburguniversity.edu). 
Dank gaat uit naar prof. mr. R.M. Wibier en andere collega’s van de vakgroep voor 
hun waardevolle opmerkingen bij eerdere versies van deze bijdrage. 

2 ROZ/IPD-vastgoedindex tot en met december 2012 en DNB, Jaarverslag 2012, p. 76. 
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In deze bijdrage onderzoek ik of het Amerikaanse waarderingsinstrument credit 
bidding een toegevoegde waarde zou hebben voor de Nederlandse hypotheekhou-
der door dat instrument te vergelijken met de instrumenten die de Nederlandse 
hypotheekhouder ten dienste staan. 

Zolang er geldstromen uit het vastgoed komen (zoals huur) en de debiteur aan zijn 
betalingsverplichtingen jegens de financier kan blijven voldoen, hoeft de onderdek-
king niet direct een probleem op te leveren.3 Sinds het begin van de kredietcrisis 
zijn de omstandigheden op de Nederlandse markt voor commercieel vastgoed 
echter aanzienlijk verslechterd, en de leegstand bij winkels en kantoorpanden 
neemt nog steeds toe.4 Er bestaat dus een reële kans dat die geldstromen structu-
reel lager worden of zelfs helemaal opdrogen, waardoor de debiteur in financiële 
moeilijkheden komt.

In geval van insolventie van de debiteur kan onderdekking de financier voor spe-
cifieke problemen stellen. In deze bijdrage ga ik in op twee van dergelijke situaties 
die voor een hypotheekhouder problemen kunnen opleveren:
1. de positie van de hypotheekhouder in geval van surseance van de leningnemer, 

waarbij ik in het bijzonder aandacht besteed aan het surseanceakkoord;
2. de positie van de hypotheekhouder bij faillissement van de leningnemer, waar-

bij met name de termijnstelling van art. 58 Fw van belang is.5

Ik begin deze bijdrage met een korte beschrijving van het hypotheekrecht en een 
beknopte weergave van de positie van een hypotheekhouder buiten insolventie van 
de debiteur van de verzekerde lening (par. 1). Hierna besteed ik aandacht aan de 
surseance van betaling en de gevolgen daarvan voor een hypotheekhouder (par. 
2). De moeilijkheid van onderdekking komt met name aan het licht bij bespreking 
van het surseanceakkoord. Een surseanceakkoord kan namelijk nopen tot een 
(gerechtelijke) waardering van het onderpand. Een juiste waardering is daarbij 

3 In deze bijdrage laat ik boekhoudkundige aspecten buiten beschouwing. 
4 DNB, Overzicht Financiële Stabiliteit Najaar 2013, oktober 2013, p. 16.
5 Op grond van dit artikel kan de curator aan de hypotheekhouder een redelijke ter-

mijn stellen om tot uitoefening van diens rechten over te gaan. Het ongebruikt laten 
verstrijken van die termijn heeft tot gevolg dat de hypotheekhouder zijn seperatisten-
positie verliest. Met name het feit dat hij moet meedelen in de faillissementskosten, is 
kostbaar.
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voor alle betrokkenen, de financier en de debiteur in het bijzonder, van belang. 
Taxaties van onroerend goed zijn echter in een incourante markt, zoals de hui-
dige, onzekerder,6 waardoor er een groter risico op onderwaardering bestaat. De 
financier loopt daardoor het risico dat hij minder ontvangt dan wat hij op grond 
van zijn hypotheekrecht zou (mogen) verwachten. 

Na deze eerste probleemschets bespreek ik het faillissement (par. 3). Uit deze pa-
ragraaf blijkt dat onderdekking in faillissement met name kan leiden tot nadelige 
gevolgen als een curator een hypotheekhouder op grond van de Faillissementswet 
een termijn stelt om tot verkoop van het onderpand over te gaan (art. 58 Fw). Bij 
verkoop van een onderpand dat onder water staat, zal het potentiële verlies dat 
door de waardedaling reeds was veroorzaakt, worden omgezet in een materieel 
verlies. Buiten faillissement zou de financier het materialiseren van het verlies 
wellicht kunnen voorkomen door te wachten met de verkoop van het onderpand, 
door de storm uit te zitten in de hoop op betere tijden.7 In faillissement wordt 
hem deze vrijheid om te wachten met de executie ontnomen, in het bijzonder door 
een termijnstelling van art. 58 Fw. De financier wordt op deze manier mogelijk 
gedwongen verlies te nemen.

In de VS wordt in een reorganisatieprocedure van een debiteur aan een zeker-
heidshouder een bijzondere bevoegdheid toegekend. De zekerheidshouder mag bij 
verkoop van een onderpand overgaan tot credit bidding. Dit betekent dat een zeker-
heidshouder bij verkoop van het onderpand mee mag bieden en hij het door hem-
zelf uitgebrachte bod mag verrekenen met de uitstaande lening. Het belangrijkste 
doel van dit bied-en-verrekenrecht is het realiseren van een juiste waardebepaling 
en daarmee het voorkomen van onderwaardering van het onderpand. Een tweede 
gedachte achter het recht op credit bidding is het voorkomen van een cash-out van 
de zekerheidshouder op een tijdstip waarop de waarde van het onderpand laag is. 
De paragrafen 4 tot en met 10 van deze bijdrage zijn gewijd aan het Amerikaanse 
recht, het recht op credit bidding en de ratio daarachter.

6 Martine Wolzak, ‘Het gesprek; Tom Berkhout’, Het Financieele Dagblad, 19 oktober 
2013, p. 5.

7 Uitgezonderd de gevallen waarin bijvoorbeeld de executie reeds door een derde, zoals 
beslaglegger of junior-hypotheekhouder, is begonnen.
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Het laatste deel van deze bijdrage vormt een verslag van mijn verkenning naar de 
bruikbaarheid van het recht op credit bidding voor de Nederlandse hypotheekhou-
der. Gelet op de geschetste potentiële problemen voor financiers van wie het onder-
pand onder water staat binnen het Nederlandse systeem en de hiervoor genoemde 
doelstellingen van het recht op credit bidding, zou het bied-en-verrekenrecht uit 
de VS voor vastgoedfinanciers een nuttige aanvulling op het Nederlands recht 
kunnen zijn. Om uiteindelijk te kunnen bepalen of dat zo is, komt in dit laatste 
gedeelte nog de vraag aan de orde of credit bidding iets wezenlijks zou toevoegen 
aan het Nederlands recht. 

Hiervoor is van belang vast te stellen in hoeverre het voor een hypotheekhouder 
naar Nederlands recht reeds mogelijk is mee te bieden bij een verkoop en zijn bod 
te verrekenen met de hypothecaire lening (par. 11). Ik sluit deze bijdrage af met 
een voorlopig antwoord op de vraag in hoeverre een recht op credit bidding de 
hiervoor omschreven problemen voor de Nederlandse hypotheekhouder zou kun-
nen oplossen of beperken. De vraag naar de wenselijkheid van het invoeren van 
recht op credit bidding (als mechanisme ter bescherming van de hypotheekhou-
der), waarbij alle voor- en nadelen en alle betrokken belangen worden afgewogen, 
vormt onderwerp van nader onderzoek. Deze vraag zal in deze bijdrage dan ook 
onbeantwoord blijven. 
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Nederlands recht

1. Het recht van hypotheek

Het recht van hypotheek is een zogeheten goederenrechtelijk zekerheidsrecht: het 
biedt een zekerheidshouder ten opzichte van de overige crediteuren zekerheid voor 
de voldoening van een vordering. Deze zekerheid bestaat uit de bevoegdheid om 
zonder rechterlijke tussenkomst een registergoed te gelde te maken en zich met 
voorrang boven de overige schuldeisers te verhalen op de netto-executieopbrengst, 
zonder daarbij gehinderd te worden door het eventuele faillissement van de hy-
potheekgever.8 

De drie kernaspecten van het hypotheekrecht zijn met deze korte omschrijving ge-
geven. Ten eerste heeft een hypotheekhouder een bijzondere verkoopbevoegdheid: 
het recht van parate executie (art. 3:268 BW). Dit houdt in dat de hypotheekhouder 
executoriaal mag verkopen zonder dat daarvoor een executoriale titel, zoals een 
rechterlijk vonnis, nodig is. 

Ten tweede bevindt de hypotheekhouder zich betreffende de verkoopopbrengst 
van de executie van het verbonden goed in een voorrangspositie. Hij is ‘boven’ de 
(meeste) overige schuldeisers geplaatst (art. 3:227 jo. 3:277 BW).9 In zijn eenvou-
digste vorm ziet een verdeling er dan als volgt uit. De verkoopopbrengst wordt in 
handen van de notaris gestort en door deze eerst aangewend om de kosten van 
executie te voldoen (art. 3:270 lid 1 BW). In geval van overwaarde wordt vervol-
gens de hypothecaire vordering volledig afgelost en het overschot aan de debiteur 
uitgekeerd (art. 3:270 lid 2 BW). Dit overschot is daarna in beginsel beschikbaar 
voor verhaal door de overige schuldeisers. Is daarentegen sprake van onderdek- 
 

8 Onder meer Asser/Van Mierlo & Van Velten 3-VI, nr. 2; P.H.M. Gerver, Het recht 
van hypotheek, Zwolle: Tjeenk Willink 2001, o.m. p. 7. J.E. Fesevur, De zakelijke ze-
kerheidsrechten naar tegenwoordig en toekomstig Nederlands recht, Alphen a/d Rijn: 
Tjeenk Willink, 1979. P.A. Stein, Zekerheidsrechten. Hypotheek, serie Recht en Prak-
tijk nr. 7a, Deventer: Kluwer 2004, p. 3.

9 P.A. Stein, Zekerheidsrechten. Hypotheek, serie Recht en Praktijk nr. 7a, Deventer: 
Kluwer 2004, p. 3.
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king, dan is de netto-executieopbrengst ontoereikend om de hypothecaire lening 
volledig af te lossen. De financier houdt dan een restantvordering op de debiteur 
over. Voor deze restantvordering staat de financier in gelijke rang met de overige 
schuldeisers van de debiteur (art. 3:277 BW). 

Een derde kernaspect van het hypotheekrecht is dat het voor de hypotheekhouder 
een positie als separatist oplevert (art. 57 Fw). Dit zorgt ervoor dat een hypo-
theekhouder bij de verkoop van het onderpand geen acht hoeft te slaan op execu-
tiebevoegdheden van crediteuren die geen hypotheekrecht hebben. Zelfs de fail-
lissementscurator kan in beginsel niets tegen de executerende hypotheekhouder 
beginnen.10 

De tekortschietende debiteur

De genoemde kenmerken duiden erop dat het hypotheekrecht hoofdzakelijk is 
gericht op het versterken van de positie van een crediteur in geval van uitwinning, 
dat wil zeggen bij verkoop van het onderpand. De bevoegdheid tot uitwinning 
is beperkt tot gevallen waarin de debiteur in verzuim is met de voldoening van 
hetgeen waarvoor de hypotheek tot waarborg strekt, zo bepaalt art. 3:268 BW. Het 
verzuim van de debiteur verplicht de financier evenwel niet tot verkoop. Voor zover 
een hypotheekhouder, bijvoorbeeld gelet op de onderwaarde van het onderpand, 
een verkoop (op dat moment) niet wenselijk vindt, kan hij verkoop van het on-
derpand uitstellen.11 Tijdens dit uitstel kan de hypotheekhouder afwachten of de 
financiële situatie van de schuldenaar verbetert en hij de betalingsverplichtingen 
hervat, of kan hij wachten op waardestijging van het onderpand totdat de verkoop-
opbrengst uit executoriale verkoop hoog genoeg zal zijn om de gehele hypothecaire 
lening mee af te lossen.

Beheersbeding

In die wachtperiode kan de hypotheekhouder eventueel gebruikmaken van een 
beheersbevoegdheid, mits deze uitdrukkelijk is bedongen (art. 3:267 BW). Een 
dergelijk beding geeft de hypotheekhouder de bevoegdheid om het onderpand te 

10 P.A. Stein, GS Vermogensrecht, art. 3:268, aant. 3 uitwinning; terminologie.
11 In faillissement kan de curator verkoop van het onderpand forceren met een beroep 

op art. 58 Fw. Dit komt hierna in paragraaf 3 aan de orde.
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beheren, dat wil zeggen alle handelingen te verrichten die tot de normale exploi-
tatie van een goed behoren of daaraan dienstig kunnen zijn.12

Een beroep op het beheersbeding staat voor de financier open indien de debiteur 
jegens hem ‘in ernstige mate tekortschiet’. In de literatuur is men verdeeld of het 
beheersbeding kan worden ingeroepen indien de schuldenaar slechts met betrek-
king tot zijn betalingsverplichtingen ‘in ernstige mate’ tekortschiet. Visser meent 
dat dit niet kan. Volgens Visser is verzuim in de betalingen een reden voor het 
starten van een executoriale verkoop, en niet voor het inroepen van het beheers-
beding.13 Barkey Wolf14 en Gerver15 menen daarentegen van wel, en ook uit de 
parlementaire geschiedenis volgt dat onder tekortschieten in de zin van art. 3:267 
BW tevens moet worden begrepen verzuim in de betalingsverplichtingen door de 
schuldenaar.16 Voor nu veronderstel ik de toepasselijkheid van het beheersbeding 
in geval van betalingsproblemen van de schuldenaar. Uitgaande van die toepas-
selijkheid, acht Barkey Wolf het beheersbeding een ‘dienstig instrument om langere 
periode het heft in handen te nemen waar een snelle executie van het vastgoed niet 
haalbaar of wenselijk zou zijn’.17 De hypotheekhouder kan, met machtiging van de 
voorzieningenrechter, het beheer van het onderpand overnemen om bijvoorbeeld 
verval of verloedering van het onderpand te voorkomen.

In de wet wordt niet bepaald wat precies onder beheer moet worden begrepen. In 
de wetsgeschiedenis evenmin; hierin wordt slechts verwezen naar art. 3:221 BW dat 
ziet op beheer in geval van ernstig tekortschieten door een vruchtgebruiker.18 In 
de literatuur wordt hiervoor ook aangesloten bij art. 3:170 BW. Op basis hiervan 
mag worden verondersteld dat onder handelingen van beheer in elk geval moeten 

12 Parl.Gesch. Boek 3, p. 821 (MvA) met een verwijzing naar art. 3:221 BW. Op de exacte 
inhoud van de beheersbevoegdheid kom ik hierna nog terug.

13 I. Visser, De executie van onroerende zaken door de hypotheekhouder, Den Haag: 
Boom 2013, p. 390.

14 A. Barkey Wolf, ‘Het beheerbeding ten uitvoer gelegd? Gedachten over een Dutch 
Step-in Right’, in J.F. de Groot & H.M. Slaghekke (red.), Frank & Vrij. (Thunissenbun-
del), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2009, p. 122.

15 P.H.M. Gerver, Het recht van hypotheek, Zwolle: Tjeenk Willink 2001, p. 79.
16 Parl.Gesch. Boek 3, p. 821 (MvA).
17 A. Barkey Wolf, ‘Het beheerbeding ten uitvoer gelegd? Gedachten over een Dutch 

Step-in Right’, in J.F. de Groot & H.M. Slaghekke (red.), Frank & Vrij (Thunissenbun-
del), Den Haag: Instituut voor Bouwrecht 2009, p. 122.

18 Parl.Gesch. Boek 3, p. 821 (MvA).
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worden begrepen alle handelingen die voor de normale exploitatie van het onder-
pand dienstig kunnen zijn. Gerver voegt hier, terughoudend, ook beschikkings-
handelingen aan toe.19 Verder wordt in de literatuur wel aangenomen dat onder 
handelingen van beheer moeten worden begrepen het plegen van (achterstallig) 
onderhoud ,20 verhuur en het innen van huren,21 alsmede het instellen van een anti-
kraakwacht, zij het dat met name deze handelingen met terughoudendheid zouden 
moeten worden uitgeoefend.22 Het slopen van gebouwen valt volgens de Hoge Raad 
in elk geval niet onder beheer, zo merkte de Deutsche Hypothekenbank die leeg-
staande kantoorpanden wilden slopen, omdat een koper slechts in de ondergrond 
als bouwgrond geïnteresseerd was. De Hoge Raad overweegt nadrukkelijk (rov. 
4.4) dat, gezien de betekenis die op andere plaatsen in de wet aan beheer wordt 
toegekend,23 niet ook het slopen van de op de verhypothekeerde zaken aanwezige 
gebouwen kan worden begrepen.24

Het in beheer nemen van een onderpand geeft een hypotheekhouder meer controle 
over dat onderpand. Deze controle leidt echter op zichzelf natuurlijk niet tot het 
hervatten van betalingen door de schuldenaar. De beheersbedingen zijn enkel ge-
richt op het voorkomen van achteruitgang van het onderpand zelf, en de dáárdoor 
veroorzaakte verdere waardedaling. 
Houden de betalingsproblemen van de debiteur aan, en zijn zij bovendien om-
vangrijker dan het tekortschieten jegens de hypotheekhouder, dan bestaat er een 
reële kans dat de debiteur in een insolventieprocedure terechtkomt. In de volgende 
paragrafen ga ik in op de twee Nederlandse insolventieprocedures voor onderne-
mingen: de surseance van betaling en het faillissement. De nadruk ligt in deze 
paragrafen op de bijzondere consequenties die een onderdekking binnen deze 
procedures voor de hypothecair financier kan hebben. 

19 P.H.M. Gerver, Het recht van hypotheek, Zwolle: Tjeenk Willink 2001, p. 79.
20 I. Visser, ‘Over beheren en onder zich nemen. De bedingen van art. 3:267 BW nader 

uitgewerkt’, WPNR 2011, p. 311–319; E. Loesberg en M.J.W. van Ingen, ‘Beheers- en 
ontruimingsbedingen in hypotheekakten’, TvI, 2010/27, P.H.M. Gerver, Het recht van 
hypotheek, Deventer: Kluwer 2004, p. 78.

21 P.H.M. Gerver, Het recht van hypotheek, Deventer: Kluwer 2004, p. 78.
22 Zie over het beheersbeding uitvoerig: I. Visser, ‘Over beheren en onder zich nemen. 

De bedingen van art. 3:267 BW nader uitgewerkt’, WPNR 2011, p. 311–319.
23 Zie onder meer volmacht (art. 3:62 BW), gemeenschap (3:168 BW) en vruchtgebruik 

(3:221 BW).
24 HR 26 april 2002, NJ 2005, 180 (Deutsche Hypothekenbank/De Liagre Böhl q.q.).
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2. Surseance van betaling

Surseance van betaling (hierna: surseance) wordt aan een schuldenaar die voorziet 
dat hij met het betalen van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan, 
op diens verzoek verleend (art. 214 Fw). De surseance kan worden gezien als een 
algemeen uitstel van betaling aan de schuldenaar. Dit uitstel kan enerzijds gericht 
zijn op het oplossen van tijdelijke liquiditeitsproblemen. Anderzijds leent de sur-
seance zich ook voor herstel van de solvabiliteit, doordat binnen een surseance de 
mogelijkheid wordt gegeven de schuldeisers een (dwang)akkoord aan te bieden (art. 
252 e.v. Fw).25 De surseance geeft een schuldenaar dus een adempauze om orde op 
zaken te stellen en zo mogelijk tot sanering van zijn bedrijf te komen.26 Surseance 
is uitgesloten voor natuurlijke personen zonder beroep of bedrijf (art. 214 Fw). 

Het akkoord

Een mogelijkheid om tot reorganisatie van een bedrijf te komen, is door het aanbie-
den van een akkoord. Zo’n akkoord is een meerpartijenovereenkomst tussen een 
schuldenaar en zijn schuldeisers.27 In deze overeenkomst zijn afspraken vastgelegd 
over het voldoen van de vorderingen van de schuldeisers. Het meest voorkomende 
voorbeeld hiervan is het zogeheten ‘percentage-akkoord’.28 Dit akkoord betreft 
een regeling waarbij crediteuren betaling van een bepaald percentage van hun 
vordering ontvangen. De restantvordering wordt bijvoorbeeld kwijtgescholden of 
omgezet in een natuurlijke verbintenis, opdat de sursiet zijn bedrijf na beëindiging 
van de surseance op gesaneerde basis kan voortzetten.
Buiten surseance (of faillissement) zijn schuldeisers in beginsel alleen aan een 
akkoord gebonden indien zij het akkoord zelf hebben aanvaard.29 In surseance 

25 A.L. Leuftink, Surseance van betaling, Deventer: Kluwer 1995, p. 8.
26 Zie onder meer R.D. Vriesendorp, Insolventierecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 78 en 

Mon, ‘Privaatrecht 2’ (A.M.J. van Buchem-Spapens, Th.A. Pouw), Faillissement, surse-
ance van betaling en schuldsanering, Deventer: Kluwer 2013, p. 127.

27 R.D. Vriesendorp, Insolventierecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 100.
28 A.L. Leuftink, Surseance van betaling, Deventer: Kluwer 1995, par. 18.6; ook R.D. Vrie-

sendorp, Insolventierecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 78 en A.D.W. Soedira, Het ak-
koord, Deventer: Kluwer 2011, p. 66 spreken over een ‘percentage-akkoord’.

29 In deze bijdrage laat ik buiten beschouwing de (uitzonderlijke en schaarse) gevallen 
dat crediteuren, preferente daaronder begrepen, onder bijzondere omstandigheden 
(zoals misbruik van bevoegdheid, art. 3:13 BW) verplicht kunnen worden een akkoord 
te aanvaarden. Zie hierover B. Wessels, Insolventierecht VI, par. 6208 e.v. en A.L. Leuf-
tink, Surseance van betaling, Deventer: Kluwer 1995, par. 17.20 
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kunnen ook tegenstemmers aan een akkoord worden gebonden, mits het akkoord 
met een gekwalificeerde meerderheid wordt aangenomen en vervolgens door de 
rechtbank wordt gehomologeerd. 
Een (ontwerp)akkoord is onderwerp van stemming door schuldeisers tegen wie 
de surseance werkt (zie hierna onder ‘reikwijdte surseance’). Bij instemming van 
een (gewone) meerderheid van de ter vergadering aanwezige erkende en toegela-
ten schuldeisers, die samen ten minste de helft van het bedrag van de erkende en 
toegelaten schuldvorderingen vertegenwoordigen, geldt het akkoord op grond van 
art. 268 Fw als aangenomen. Zou de vereiste meerderheid niet worden gehaald, 
dan geldt op grond van art. 268a Fw dat de rechtbank of rechter-commissaris een 
aangeboden akkoord alsnog kan vaststellen ‘als ware het aangenomen’ indien zowel 
(i) drievierde van de ter vergadering aanwezige erkende en toegelaten schuldeisers 
voor het akkoord heeft gestemd, en (ii) de tegenstemmers niet in redelijkheid tot 
hun stemgedrag hebben kunnen komen.30 Bij de toetsing of stemgedrag redelijk is, 
dient de rechtbank (of rechter-commissaris) alle omstandigheden van het geval 
in aanmerking te nemen, in het bijzonder het percentage dat de tegenstemmers 
naar verwachting zouden hebben ontvangen indien de boedel zou zijn geliqui-
deerd.31 Een aangenomen akkoord dient vervolgens nog te worden gehomologeerd 
(goedgekeurd) door de rechtbank (art. 271 e.v. Fw). Op grond van de in art. 272 Fw 
genoemde omstandigheden moet de rechtbank homologatie weigeren. Dit is bij-
voorbeeld het geval wanneer een deel van het vermogen van de schuldenaar buiten 
het akkoord wordt gehouden en in geval van bedrog (art. 272 lid 2 sub 1 resp. sub 3). 
Gaat de rechtbank eenmaal over tot homologatie, dan is het akkoord verbindend 
voor alle schuldeisers tegen wie de surseance werkt, dus ook voor de tegenstemmers. 

Reikwijdte surseance

Hiervoor merkte ik op dat een akkoord ter stemming wordt voorgelegd aan de 
schuldeisers tegen wie de surseance werkt. De groep schuldeisers tegen wie de 
surseance werkt, wordt beperkt door art. 232 Fw. In art. 232 Fw is bepaald dat de 
surseance niet werkt voor vorderingen waaraan voorrang verbonden is, behoudens 
voor zover die vorderingen niet verhaald kunnen worden op de goederen waarop 
voorrang rust (art. 232 sub 1 Fw). Aangezien uit het recht van hypotheek voor-
rang voortvloeit (art. 3:278 BW), betekent dit dat de vorderingen die volledig door 

30 Zie ook B. Wessels, Insolventierecht VIII, par. 6086.
31 B. Wessels, Insolventierecht VIII, par. 6086.
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een recht van hypotheek zijn gesecureerd, door de surseance niet worden geraakt. 
Preferente schuldeisers en separatisten hebben in Nederland in beginsel geen last 
van de surseanceverlening.32 
Preferente schuldeisers en separatisten zijn daarom in beginsel ook niet betrokken 
bij het verloop van de surseance. Zij doen bijvoorbeeld niet mee aan beraadsla-
ging over een akkoord, zij mogen zich niet uitlaten over definitieve verlening van 
de surseance en zij stemmen niet mee over het akkoord.33 Hierbij is een kleine 
nuancering op haar plaats. Een afgekondigde afkoelingsperiode binnen de sur-
seance heeft wél gevolgen voor separatisten. Tijdens een afkoelingsperiode mag 
een hypotheekhouder behoudens machtiging van de rechter-commissaris het 
onderpand niet uitwinnen of opeisen (art. 241a Fw). Een ander punt waarmee 
separatisten na verlening van surseance rekening zullen moeten houden, is dat zij 
niet rauwelijks het faillissement van hun debiteur kunnen verzoeken (art. 248 lid 
1 Fw). Maar in beginsel en behoudens deze relatief onbelangrijke uitzonderingen 
kan een hypotheekhouder zijn rechten dus ook uitoefenen in geval van surseance 
van de leningnemer.

De hypothecaire vordering in geval van onderdekking

De positie van de hypotheekhouder wordt echter precair indien het onderpand 
‘onder water’ staat en de waarde van het onderpand dus lager is dan de met hypo-
theek gesecureerde vordering. De restantvordering die bij verkoop zou ontstaan, 
vormt immers een gewone, concurrente vordering op de debiteur. Aan die restant-
vordering is géén voorrang verbonden (zie par. 1), zodat de hypotheekhouder voor 
dat deel van zijn vordering op één lijn met de overige concurrente schuldeisers van 
de debiteur komt te staan. Dat betekent dat de surseance ten aanzien van die res-
tantvordering wél werkt en een akkoord ten aanzien van zo’n restantvordering wél 
verbindend is.34 De omvang van de dekking bepaalt de positie van de hypothecair 
crediteur binnen een surseance van betaling.35

32 R.D. Vriesendorp, Insolventierecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 78.
33 Zie ook R.D. Vriesendorp, Insolventierecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 78.
34 B. Wessels, Insolventierecht VIII, par. 8185; R.W. de Ruuk, GS Faillissementswet, art. 

232 Fw aant. 4: Lid 2 (vóór 1 januari 1992). Dit oude lid 2 is in de huidige Faillissements-
wet opgegaan in art. 232 sub 1 Fw.

35 A.L. Leuftink, ‘Bewindvoerders en bankiers. Enkele opmerkingen over gedeeltelijk ge-
dekte hypothecaire vorderingen in een surséance van betaling’, in: W.C. Binsbergen 
e.a., Antidorum (liber amicorum mr. F.B. Keulen), Zwolle: Tjeenk Willink 1990, p. 90.
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Voor de financier is het vaststellen van de omvang van de dekking in het bijzonder 
van belang indien hij wil meestemmen bij het aannemen van het akkoord. Zeker 
als de financier een restantvordering met een substantiële omvang verwacht, zal 
hij van zijn stemrecht gebruik willen maken. Het stemrecht is echter voorbehou-
den aan crediteuren die hun vorderingen bij de bewindvoerder hebben ingediend 
(en wier vorderingen door de bewindvoerder zijn erkend en toegelaten tot de ver-
gadering). Om mee te kunnen praten, zal de financier zijn vordering dus bij de 
bewindvoerder moeten indienen. Dit kan echter niet zonder meer, omdat art. 257 
lid 2 Fw bepaalt dat vorderingen ten aanzien waarvan de surseance niet werkt, 
niet voor indiening in aanmerking komen. Wordt zo’n vordering toch ingediend, 
dan leidt dat tot verlies van het daaraan verbonden recht van hypotheek (art. 257 
lid 2 Fw). 

Een tijdelijke oplossing hiervoor is het voorwaardelijk indienen van de (gehele, 
preferente) vordering door de hypotheekhouder, namelijk slechts voor zover het 
onderpand ontoereikend zal zijn om de vordering te voldoen. Dit is slechts een 
voorlopige uitkomst, want de hypothecaire vordering zal uiteindelijk moeten wor-
den gesplitst in een gedekt gedeelte (preferent; wordt niet geraakt door de sursean-
ce) en een niet-gedekt gedeelte (concurrent; wordt wel geraakt door de surseance). 
Het niet-gedekte gedeelte moet als concurrente vordering bij de bewindvoerder 
worden ingediend om tot stemming te worden toegelaten.36

De splitsing is overigens niet uitsluitend in het belang van de financier. Ook voor 
de schuldenaar kan het van belang zijn om te weten dat zijn hypothecair finan-
cier een (omvangrijke) restantvordering heeft. In dat geval kan die financier bij 
stemming over een akkoord namelijk een invloedrijke crediteur zijn, waarmee de 
schuldenaar rekening dient te houden. Dit geldt ook voor de overige (concurrente) 
schuldeisers, die bovendien te maken krijgen met een extra concurrent schuldeiser 
met wie het beschikbare actief gedeeld moet worden. Tot slot is de omvang van de 
restantvordering ook voor de bewindvoerder van belang vanwege bijvoorbeeld de 
preferente betalingsverplichtingen waaraan hij zal moeten blijven voldoen (rente 
en aflossing). Juiste waardering van het onderpand is daarmee in het belang van 
alle bij de surseance betrokken partijen. 

36 A.L. Leuftink, Surseance van betaling, Deventer: Kluwer 1995, p. 189–190.
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Waardering

De hypothecaire vordering kan slechts worden gesplitst in een gedekt en een on-
gedekt deel als de waarde van het onderpand bekend is. De wijze waarop het on-
derpand gewaardeerd moet worden, is in de Faillissementswet niet geregeld. De 
wetgever lijkt op dit punt overleg tussen schuldeiser en schuldenaar voor ogen 
te hebben gehad:37 ‘Het kan wel eens moeilijk zijn uit te maken in hoeverre eene 
vordering op de verbonden zaak kan worden verhaald. (…) Tijdens de surséance 
zullen schuldenaar en schuldeiser zich hebben te verstaan. Indien men niet tot over-
eenstemming komt, zal executie uitkomst moeten brengen.’ 38 Overleg is kennelijk 
het uitgangspunt van de wetgever geweest, executieverkoop een soort sanctie op 
mislukt overleg.39 

De wet bevat geen aanwijzingen om dit overleg te laten slagen. De wetgever heeft 
zich niet uitgelaten over de inhoud van dit overleg, of handvatten aangereikt zoals 
een methode die voor waardebepaling gehanteerd zou kunnen worden. Leuftink 
wijst op de mogelijkheid van taxatie, maar merkt daarbij direct op dat het de vraag 
is of de taxatie moet geschieden op basis van executie- of onderhandse-verkoop-
waarde.40 Een hypotheekhouder heeft immers recht op de verkoopopbrengst van 
het verbonden goed, en niet slechts op de executiewaarde. Maar bij gebreke van 
een daadwerkelijke verkoop is die verkoopopbrengst slechts te schatten. 

Vindt er wel een verkoop plaats, dan geeft de wet evenmin aanwijzingen voor het 
tijdstip waarop de splitsing van het gedekte en ongedekte deel van de vordering 
moet plaatsvinden: surseancedatum of verkoopdatum? Leuftink gaat uit van een 
waarde op surseancedatum. Bij waardeveranderingen in de tussenliggende periode 

37 A.L. Leuftink, ‘Bewindvoerders en bankiers. Enkele opmerkingen over gedeeltelijk ge-
dekte hypothecaire vorderingen in een surséance van betaling’, in: W.C. Binsbergen 
e.a., Antidorum (liber amicorum mr. F.B. Keulen), Zwolle: Tjeenk Willink 1990, p. 90.

38 MvA 1935, geciteerd bij L.G. van Dam, De surséance van betaling en het akkoord buiten 
faillissement, 1935, p. 146.

39 A.L. Leuftink, ‘Bewindvoerders en bankiers. Enkele opmerkingen over gedeeltelijk ge-
dekte hypothecaire vorderingen in een surséance van betaling’, in: W.C. Binsbergen 
e.a., Antidorum (liber amicorum mr. F.B. Keulen), Zwolle: Tjeenk Willink 1990, p. 91.

40 Zie ook A.L. Leuftink, ‘Bewindvoerders en bankiers. Enkele opmerkingen over ge-
deeltelijk gedekte hypothecaire vorderingen in een surséance van betaling’, in: W.C. 
Binsbergen e.a., Antidorum (liber amicorum mr. F.B. Keulen), Zwolle: Tjeenk Willink 
1990, p. 92.
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zou de netto-opbrengst achteraf moeten worden toegerekend naar de surseance-
datum.41 Eventuele waardeveranderingen moeten volgens Leuftink dan ofwel wor-
den genegeerd, ofwel – indien zij aantoonbaar zijn – worden verdisconteerd in dat 
‘toerekeningsmechanisme’. Naar mijn mening draagt deze opvatting niet bij aan de 
accuratesse van de waardebepaling, zeker niet als tussen aanvang van surseance en 
moment van verkoop een geruime tijd is verstreken. Er zijn dus verschillende facto-
ren die ervoor zorgen dat waardebepaling binnen surseance iets willekeurigs krijgt. 

Een waarborg voor een accurate waardebepaling geeft het faillissementsrecht wat 
mij betreft niet. Waardebepaling lijkt vooral een onderhandelingskwestie tussen 
schuldenaar en hypothecair schuldeiser te zijn. Bereiken zij overeenstemming over 
de (onder)waarde van het onderpand, dan staat daarmee de restantvordering van 
de hypotheekhouder in surseance vast. Dan is ook bekend welke mate van invloed 
hij kan uitoefenen op het tot stand te brengen akkoord. Wordt daarentegen geen 
overeenstemming bereikt over de waarde, dan resteert slechts de mogelijkheid 
van executoriale verkoop. Zo’n verkoop, die slechts bedoeld is om de werkelijke 
marktwaarde van het onderpand bloot te leggen, leidt in geval van onderwaarde 
tot een (ongewenst) verlies bij de hypothecair financier. 

Positie hypothecair financier?

Hoewel art. 232 Fw op het eerste gezicht doet vermoeden dat een hypothecair 
financier een surseanceverlening aan zijn debiteur niet hoeft te vrezen, blijkt dit 
anders te liggen indien er sprake is van onderdekking. Als een hypothecair finan-
cier voor het ongedekte deel van zijn vordering wil deelnemen aan de stemming 
voor een akkoord, zal hij zijn vordering moeten splitsen, zodat hij het ongedekte 
gedeelte bij de bewindvoerder kan indienen. De positie van de hypotheekhouder 
is daarbij sterk afhankelijk van een waardebepaling, waaruit de omvang van de 
onderdekking, en dus de concurrente restantvordering van de hypotheekhouder 
blijkt. De waardebepaling zelf is door de wetgever niet geregeld en evenmin met 
waarborgen omkleed. Het risico op onderwaardering van het onderpand, met alle 
nadelige gevolgen voor hypotheekhouder en hypotheekgever van dien, is daarom 
niet uit te sluiten.

41 A.L. Leuftink, Surseance van betaling, Deventer: Kluwer 1995, p. 220.
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Volledigheidshalve sluit ik deze paragraaf af met het volgende. Een hypothecair 
financier is in surseance tot het indienen van een (restant)vordering niet verplicht. 
Onthoudt hij zich van het indienen van enige vordering, dan heeft dat tot gevolg 
dat hij als het ware ‘buiten’ de surseance blijft. De hypotheekhouder zou ervoor 
kunnen kiezen zijn onderpand na de surseance te executeren. De waarde van het 
onderpand wordt dan pas ná surseance vastgesteld, waarna de hypotheekhouder 
zich voor het tekort tot de ex-sursiet zou kunnen wenden. Voor dit tekort zou de 
hypotheekhouder dan aan het akkoord gebonden zijn (art. 273 Fw). Leuftink noemt 
dit echter een ‘weinig praktische gang van zaken, nog afgezien van de vraag naar de 
liquiditeit na het akkoord’.42 

Ik vraag me vooral af hoe deze gang van zaken zich verhoudt tot de stelling dat 
de waarde van het onderpand moet worden bepaald op de surseancedatum. En, 
daarvan uitgaande, hoe dit bedrag tot aan die datum zou moeten worden terug-
gerekend. Wat is bijvoorbeeld het gevolg indien de waarde van het onderpand in 
de tussenliggende periode is gestegen, in die mate dat er ten tijde van de verkoop 
sprake is van een overwaarde? Heeft de hypotheekhouder dan recht op behoud van 
deze overwaarde? Een bevestigend antwoord is misschien minder onwaarschijnlijk 
dan op het eerste gezicht lijkt. Surseance is immers gericht op het voortbestaan van 
de onderneming van de schuldenaar. Als de hypotheekhouder buiten de surseance 
blijft doordat hij zijn vordering niet indient, is goed verdedigbaar dat hij op het 
moment dat het onderpand weer afdoende is om zijn vordering te voldoen, gewoon 
kan profiteren van die waardestijging. Beantwoording van deze vragen blijven op 
dit moment echter buiten het bestek van deze bijdrage. Zij zullen een plaats krijgen 
in mijn verdere onderzoek op dit punt.

3. Faillissement

Een debiteur kan door de rechtbank in staat van faillissement worden verklaard 
indien hij is opgehouden te betalen (art. 1 Fw). Een faillissement kan worden gezien 
als een algemeen beslag op het vermogen van de schuldenaar. Het is erop gericht 
het vermogen van de schuldenaar te gelde te maken met als doel de opbrengst te 

42 A.L. Leuftink, Surseance van betaling, Deventer: Kluwer 1995, p. 218.
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verdelen onder de gezamenlijke schuldeisers overeenkomstig ieders rang.43 In te-
genstelling tot de surseance ziet het faillissement dus niet primair op reorganisatie 
of sanering van het vermogen van de schuldenaar, maar op liquidatie daarvan 
door een curator.

Ten aanzien van de positie van de hypotheekhouder doet de wet vermoeden, even-
als bij de surseance, dat het faillissement een hypotheekhouder niet raakt. Art. 57 
Fw luidt: ‘Pand- en hypotheekhouders kunnen hun recht uitoefenen, alsof er geen 
faillissement was.’ Net als in surseance kent deze hoofdregel de algemene uitzon-
dering dat een in faillissement gelaste afkoelingsperiode – behoudens machtiging 
van de rechter-commissaris – verhindert dat de hypotheekhouder het onderpand 
opeist of uitwint (art. 63a Fw).

Termijnstelling art. 58 Fw

Met betrekking tot door de failliet in zekerheid gegeven goederen kent de Faillis-
sementswet aan de curator een bevoegdheid toe die op liquidatie van de boedel 
is gericht. Art. 58 Fw biedt de curator de mogelijkheid om een hypotheekhouder 
een redelijke termijn te stellen waarbinnen de hypotheekhouder tot uitoefening 
van zijn rechten moet overgaan. Doorgaans betekent dit dat de hypotheekhouder 
binnen de gestelde termijn het onderpand dient te verkopen. Een (belangrijke) 
gedachte hierachter is dat de curator zekerheid dient te verkrijgen over de waarde 
van het onderpand. Met name in geval van overwaarde is dat voor de curator van 
belang, aangezien het surplus aan de boedel toekomt.44 De hypothecaire lening 
wordt in die gevallen geheel afgelost, zodat het nadeel van het faillissement van de 
leningnemer voor de hypotheekhouder enigszins beperkt blijft.

Onderdekking en de termijnstelling van art. 58 Fw

De termijnstelling van art. 58 Fw is niet slechts voorbehouden aan faillissementen 
waarin sprake is van overwaarde van het verhypothekeerde goed. De curator heeft 
immers opdracht alle activa van de failliet te gelde te maken (art. 173 Fw). Hij kan 
daarom ook in geval van onderwaarde de liquidatie van in zekerheid gegeven goe-
deren bespoedigen via art. 58 Fw. Hij heeft immers ook dan zekerheid te verkrijgen  
 

43 R.D. Vriesendorp, Insolventierecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 136.
44 R.D. Vriesendorp, Insolventierecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 234–235.
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over welk deel van de vordering van de hypotheekhouder als preferent heeft te 
gelden (gedekte gedeelte van de vordering) en welk deel als concurrent (het niet-
gedekte deel; de onderwaarde). In die gevallen betekent de termijnstelling voor de 
hypotheekhouder dat hij moet kiezen uit twee kwaden: zelf verkopen, of de termijn 
laten verstrijken, waarna de curator de verkoop op zich neemt. Zelf verkopen is, zo 
blijkt hierna, voor de hypotheekhouder doorgaans de minst kwade optie. 

Het verlies van de hypotheekhouder beperkt zich bij executoriale verkoop grofweg 
tot de onderwaarde (die als concurrente vordering kan worden ingediend). Dit 
verlies loopt verder op als hij de termijn van art. 58 Fw laat verstrijken. De curator 
kan na die termijn namelijk zelf tot uitwinning van het onderpand overgaan. De 
hypotheekhouder behoudt dan weliswaar zijn voorrangspositie op de verkoop-
opbrengst, maar hij moet meedelen in de omslag van de faillissementskosten (art. 
182 Fw). 
Een deel van de opbrengst blijft daardoor in de boedel steken. Zijn de boedelkos-
ten hierbij hoger dan het beschikbare boedelactief, dan zijn er zelfs helemaal geen 
gelden beschikbaar voor uitkering aan de hypotheekhouder. De hypotheekhouder 
loopt dus bij omslag van de faillissementskosten een reëel risico dat hij geen, of 
slechts een geringe uitkering uit het faillissement ontvangt.45 Op basis van deze 
afweging kan de hypotheekhouder, na termijnstelling ex art. 58 Fw, eigenlijk niet 
anders dan zelf (binnen de gestelde termijn) verkopen.

Het faillissementsakkoord

Ook in faillissement kan door de schuldenaar een akkoord worden aangeboden. 
Een faillissementsakkoord en het verbindende karakter daarvan verschilt niet 
wezenlijk van een surseanceakkoord:46 het akkoord dient te worden aangenomen 
met een gewone meerderheid van stemmen ter vergadering (art. 145 Fw). Vervol-
gens dient het akkoord te worden gehomologeerd (art. 150 Fw), waarna het voor 
alle schuldeisers aan wier vorderingen geen voorrang is verbonden, verbindend 
is (art. 157 Fw). Ook in faillissement is het akkoord dus slechts verbindend voor 
de concurrente schuldeisers en mogen slechts ook zij stemmen over het akkoord. 

45 J.J. van Hees, ‘De separatist apart genomen’, Ondernemingsrecht 2008, 134, p. 2; Vrie-
sendorp, Insolventierecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 235 met een illustratieve verwij-
zing naar HR 30 juni 1995, NJ 1996, 554 (MeesPierson/Mentink q.q.).

46 R.D. Vriesendorp, Insolventierecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 100.
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Preferente schuldeisers die voor het volle bedrag van hun vordering willen mee-
stemmen, zullen, zoals in surseance, afstand moeten doen van hun voorrang (art. 
143 Fw).47 

Onderdekking en het faillissementsakkoord

In de gevallen dat in faillissement een akkoord wordt aangeboden, wordt de hypo-
theekhouder in beginsel met dezelfde problemen geconfronteerd als in surseance. 
Als hij wil meestemmen, zal de hypotheekhouder moeten weten of er sprake is van 
onderdekking en voor welk bedrag. 
Anders dan in surseance heeft de wetgever hiervoor in faillissement een rege-
ling getroffen in art. 132 Fw. Als een schuldeiser kan aantonen over welk deel 
hij waarschijnlijk niet batig gerangschikt zal kunnen worden, krijgt hij – zon-
der dat hij zijn recht van voorrang hoeft op te geven – over dat deel de rech-
ten van een concurrent schuldeiser en kan hij voor dat deel dus ook meestem-
men over een akkoord. Verkoop, als instrument van waardebepaling, hoeft 
derhalve niet plaats te vinden en de financier behoudt zijn recht van hypo-
theek. Aan een faillissementsakkoord kleven voor een hypothecair financier 
derhalve minder bezwaren dan aan een surseanceakkoord. Het faillissements- 
akkoord laat ik hier verder rusten, nu het in de praktijk niet overmatig vaak voor-
komt.

Positie hypothecair financier?

In faillissement van zijn debiteur heeft een hypotheekhouder van wie het onder-
pand onder water staat, vooral te vrezen van de termijnstelling door de curator ex 
art. 58 Fw. Deze termijnstelling dwingt de financier op korte termijn tot verkoop, 
terwijl vaststaat dat die verkoop zal leiden tot het materialiseren van het (tot dat 
moment potentiële) verlies dat door de onderdekking was ontstaan. Aan de hypo-
theekhouder wordt aldus de mogelijkheid ontnomen om een gunstiger verkoop-
moment af te wachten en zo zijn verlies te beperken.

47 R.D. Vriesendorp, Insolventierecht, Deventer: Kluwer 2013, p. 310 geeft een voorbeeld 
van een situatie waarin een preferent schuldeiser afstand zou willen doen van zijn 
voorrang.
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4. Slotsom Nederlands recht

Uit de voorgaande twee paragrafen is gebleken dat een Nederlandse insolventie-
procedure voor een hypotheekhouder, ondanks zijn seperatistenpositie wel degelijk 
nadelige gevolgen kan hebben. 

Waardebepaling

In surseance is dat het geval indien een akkoord wordt aangeboden, de hypothecair 
financier een restantvordering verwacht te hebben en met betrekking tot die res-
tantvordering wenst mee te stemmen bij het aannemen van het akkoord. Splitsing 
van zijn vordering, op basis van waardebepaling, is dan noodzakelijk. De wet biedt 
echter geen waarborg voor juiste waardering van het onderpand. Sterker nog, de 
wet maakt waardering in eerste instantie afhankelijk van overleg tussen debiteur en 
hypotheekhouder. Het risico van onjuiste waardering is reëel. Slaagt bovendien dit 
overleg niet, dan kan verkoop van het onderpand mogelijk noodzakelijk blijken. In 
die gevallen komt ook nog de continuïteit van de onderneming van de debiteur in 
gevaar en bestaat het risico dat min of meer noodgedwongen wordt uitgewonnen 
op een tijdstip dat geen optimale opbrengst te verwachten is.

Waardebescherming

Een faillissement pakt voor een hypotheekhouder nadelig uit indien hij – uit-
gaande van onderwaarde – op grond van art. 58 Fw binnen korte termijn tot ver-
koop wordt gedwongen en aldus zijn verlies moet nemen. Behalve dat die verkoop 
nadelig is voor de hypotheekhouder, kan deze ook nadelige consequenties hebben 
voor de failliet. Die blijft immers met een restantschuld zitten, wat ook direct con-
sequenties heeft voor de concurrente schuldeisers. Zij dienen het beschikbare actief 
immers te delen met een crediteur extra. Het voorkomen van dit soort verliezen is 
daarom in het belang van vele betrokkenen in het faillissement.48

48 Hoewel dit punt ook weer enigszins gerelativeerd moet worden. Als er voor de concur-
rente schuldeisers geen actief beschikbaar is (een situatie die helaas maar al te vaak 
voorkomt), maakt het voor de concurrente schuldeisers niet uit hoeveel concurrenten 
zij hebben. 0 gedeeld door 10 is precies evenveel als 0 gedeeld door 10,000.
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Amerikaans recht

In de VS staat in het kader van waardebepaling en -bescherming sinds 2009 een 
bijzondere bevoegdheid van zekerheidshouders volop in de belangstelling.49 Dit 
is het recht op credit bidding uit de Amerikaanse Bankruptcy Code. Het recht op 
credit bidding houdt in dat wanneer binnen een insolventieprocedure in zekerheid 
gegeven activa worden verkocht, de hypotheekhouder in de verkoopprocedure mag 
meebieden én zijn bod op de activa verrekenen met de uitstaande lening. 

Een bied-en-verrekenrecht in deze vorm lijkt naar Nederlands recht niet te bestaan. 
Dit zou kunnen duiden op een betere positie van de Amerikaanse zekerheidshou-
der ten opzichte van de Nederlandse. Om te kunnen beoordelen of dat inderdaad 

49 Ralph Brubaker, Cramdown of an Undersecured Creditor Through Sale of the Credi-
tor’s Collateral: Herein of Indubitable Equivalence, the § 1111(b)(2) Election, Sub Rosa 
Sales, Credit Bidding, and Disposition of Sale Proceeds, 29 No. 12 Bankr. Law Letter 
1 (2009); Jason S. Brookner, Pacific Lumber and Philadelphia Newspapers: The Eradica-
tion of a Carefully Constructed Statutory Regime Through Misinterpretation of Section 
1129(b)(2)(A) of the Bankruptcy Code, 85 Am. Bankr. L.J. 127 (2011); Anthony Sexton, 
Indubitably Uncertain: Philadelphia Newspapers and the Role of Valuation Uncertainty 
in Attempted Cramdown of All-Equity Plans, 28 Emory Bankr. Dev. J. 55 (2011); Brad 
B. Erens & David A. Hall, Secured Lender Rights in 363 Sales and Related Issues of 
Lender Consent, 18 Am. Bankr. Inst. L. Rev. 535 (2010); William P. Weintraub, Gre-
gory W. Fox & Kizzy L. Jarashow, Third Circuit Bids Credit Bidding Adieu, 19 J. Bankr. 
L. & Prac. 3 Art. 4 (2010); Alexander Brougham, Seventh Circuit Paves the Way for the 
Supreme Court to Decide Credit Bidding Issue, 30-JAN Am. Bankr. Inst. J. 30 (2012); 
Vincent S.J. Buccola & Ashley C. Keller, Credit Bidding and the Design of Bankruptcy 
Auctions, 18 Geo. Mason L. Rev. 99, 101-02 (2010); Erik W. Chalut & Blair R. Zanzig, 
River Road: The Right Road for Selling a Secured Lender’s Collateral Under a Chapter 
11 Plan of Reorganization, 129 Banking L.J. 173, 181 (2012); Hollace T. Cohen, Is the 
Philadelphia Newspapers, LLC Decision the Death Knell to Credit Bidding in a Sale 
Under a Plan?, 20 J. Bankr. L. & Prac 1 Art. 1 (2011); Alan N. Resnick, Denying Secured 
Creditors the Right to Credit Bid in Chapter 11 Cases and the Risk of Undervaluation, 
63 Hastings L.J. 323, 354 (2012); Michael Goldstein, Matthew Gensburg & Whitney  
Baron, Seventh Circuit Holds that Free and Clear Sale Plan Cannot Be Confirmed 
Without Preserving Secured Creditor Bidding Rights: Ruling Creates Circuit Split, J. of 
Bankr. L 2011.11-10; Ben Logan, Gerald C. Bender & Jennifer Taylor, Seventh Circuit 
Takes the (River) Road Less Traveled, Creating a Circuit Split on the Issue of the Right to 
Credit Bid in a Sale Pursuant to a Chapter 11 Plan, J. of Bankr. L. 2011.12-1; Roberto 
Ramirez, Secured Creditors Beware –The Erosion of the Right to Credit Bid in Bank-
ruptcy Sales, 54-DEC Res Gestae 26, 28 (2010); Yitzhak Greenberg, Credit Bidding 
After Philadelphia Newspapers: The Fat Lady Has Not Sung, 2011 No. 7 Norton Bankr. 
L. Adviser 2 (July 2011).
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het geval is, ga ik in deel 2 van deze bijdrage dieper in op het Amerikaanse insol-
ventierecht en de plaats van credit bidding daarin.

Eerst belicht ik Chapter 11 van de US Bankruptcy Code, die is gericht op reorgani-
satie (par. 5). Ik bespreek allereerst deze Amerikaanse insolventieprocedure en de 
gedachte daarachter. Hierbij besteed ik aandacht aan de verschillen met de hier-
voor beschreven Nederlandse surseance, die wat haar doelstelling betreft Chapter 
11 het dichtst benadert. Na deze summiere beschrijving van Chapter 11 richt ik me 
specifiek op de bevoegdheid tot credit bidding en de voorwaarden waaronder dit 
recht aan een Amerikaanse zekerheidshouder is toegekend (par. 6). Hieruit zal 
blijken dat de specifieke situatie die een Amerikaanse zekerheidshouder – ter be-
scherming van zijn belangen – een beroep op het recht van credit bidding toestaat, 
zich naar Nederlands recht niet voordoet. Dit betekent echter niet meteen dat het 
recht op credit bidding niet toe te passen zou zijn in het Nederlands recht. De wijze 
waarop de zekerheidshouder door het recht op credit bidding wordt beschermd, 
lijkt namelijk breder inzetbaar te zijn dan slechts ter bescherming van de belan-
gen van een zekerheidshouder in deze specifieke situatie. Dit werd duidelijk uit de 
uitvoerige discussie in Amerikaanse rechtspraak en literatuur, die ik in par. 8 en 9 
kort samenvat. De precieze rol van credit bidding, en beantwoording van de vraag 
of het recht op credit bidding de Nederlandse hypotheekhouder zou baten in de 
situaties zoals ik in het eerste deel heb beschreven, komen tot slot in de paragrafen 
10 en 11 aan bod.

5. Chapter 11 vs surseance

De Amerikaanse reorganisatieprocedure, Chapter 11, streeft steeds naar een even-
wicht tussen het weer levensvatbaar maken van in het slop geraakte entiteiten ener-
zijds en bescherming van de rechten van crediteuren anderzijds.50 De procedure 
verschilt op een behoorlijk aantal onderdelen van de Nederlandse tegenhanger: 

50 Zie ook In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (3d Cir. 2010) *303 met een 
verwijzing naar In re Integrated Telecom Express, Inc., 384 F.3d 108, 119 (3d Cir. 2004) 
dat weer een verwijzing bevat naar het arrest van de Supreme Court: Bank of Am. 
Nat’l Trust & Sav. Ass’n v. 203 N. LaSalle St. P’ship, 526 U.S. 434, 453, 119 S.Ct. 1411, 143 
L.Ed. 2d.6007 (1999).
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de surseance. Zo is, om te beginnen, het toepassingsbereik van Chapter 11 ruimer. 
Ook aangaande de mogelijkheden en bevoegdheden voor een schuldenaar om zijn 
vermogen te herstructureren gaat Chapter 11 verder dan de Nederlandse surseance. 
In deze paragraaf licht ik enkele verschilpunten nader toe. 

Toepassing

Anders dan in Nederland51 kent Chapter 11 niet een insolventiecriterium waaraan 
de debiteur moet voldoen om de procedure te beginnen. Met andere woorden: 
daar waar in Nederland ondernemingen pas hun toevlucht kunnen zoeken tot de 
bescherming van de surseance van betaling wanneer zij voorzien dat zij zullen 
ophouden met het betalen van hun schulden, geldt een dergelijke beperking naar 
Amerikaans recht niet. 
De gedachte hierachter is dat wanneer een reorganisatieprocedure in een eerder 
stadium wordt gestart, de reorganisatie een grotere kans van slagen heeft. Van 
den Sigtenhorst en Vriesendorp noemen als voordelen hiervan dat de onderne-
ming nog over voldoende liquiditeiten beschikt, schuldeisers nog kunnen worden 
betaald, de financiering nog niet opeisbaar is en de onderneming ook overigens 
nog zo veel mogelijk normaal functioneert.52 Daarnaast is toepassing van Chapter 
11 niet beperkt tot personen die een zelfstandig beroep of bedrijf uitoefenen, zoals 
bij de surseance. 

Going concern

In alle opzichten is Chapter 11 toegesneden op het behoud van de going concern:53 
het na reorganisatie continueren van het bedrijf met behulp van de aanwezige 
vermogensbestanddelen.54 De Amerikaanse procedure is hierop ingericht: er wordt 
gewerkt met (ad-hoc)commissies van verschillende belanghebbende partijen, er is 
een grote betrokkenheid van de gespecialiseerde Bankruptcy Courts en er wordt 

51 Zoals het criterium ‘hebben opgehouden te betalen’ (art. 1 Fw) of ‘voorzien dat hij met 
het betalen van zijn opeisbare schulden niet zal kunnen voortgaan’ (art. 214 Fw).

52 R.D. Vriesendorp & R. van den Sigtenhorst, ‘Herstructureringen in de moderne finan-
cieringspraktijk: Nederland vs. de V.S.’, NTHR 2013/2, p. 96.

53 R.D. Vriesendorp & R. van den Sigtenhorst, ‘Herstructureringen in de moderne finan-
cieringspraktijk: Nederland vs. de V.S.’, NTHR 2013/2, p. 96 met een verwijzing naar 
Alan N. Resnick & Henry J. Sommer (red.), Collier on Bankruptcy 16th ed., Mattew 
Bender & Company, Inc., P7-1100.01.

54 B. Wessels, ‘Amerikaanse faillissementswetgeving op de schop’, OR 2013/21.
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gebruikgemaakt van een transparant, elektronisch filing-systeem waarin alle mo-
tions55 en andere relevante documenten voor eenieder toegankelijk zijn.56 

Maar ook materieel gezien richt Chapter 11 zich op de going concern.57 Zo wordt 
automatisch een (wereldwijd) moratorium van kracht zodra de procedure is ge-
opend: de automatic stay (11 USC § 362). Dit moratorium voorkomt (behoudens 
toestemming van de Bankruptcy Court) dat een crediteur verhaalsacties tegen de 
debiteur begint, of voortzet.58 Het is daarmee een soort afkoelingsperiode, maar 
dan zonder beperkte tijdsduur. 
Chapter 11 voorziet daarnaast in de mogelijkheid om boedelkrediet aan te trek-
ken waarbij de boedelkredietverstrekker een eerste zekerheidsrecht verkrijgt op 
goederen van de schuldenaar, óók als deze reeds voor aanvang van de Chapter 
11-procedure waren verpand (DIP financing).59 Het is aannemelijk dat het primen 
van oudere zekerheidsgerechtigden, zoals dit genoemd wordt, het aantrekken van 
boedelkrediet in de VS eenvoudiger maakt dan in Nederland, waar deze bevoegd-
heid niet bestaat. 

Ten derde biedt Chapter 11 de mogelijkheid om een reorganisatieplan op te stel-
len waaraan alle crediteuren gebonden kunnen worden. Een reorganisatieplan is 
(anders dan in surseance) dus niet beperkt tot kortweg de concurrente vorderingen 
van de schuldenaar, maar kan ook verbindend zijn voor preferente schuldeisers. 
Om een reorganisatieplan verbindend te laten zijn voor alle schuldeisers, moet 
het wel jegens alle door het plan benadeelde crediteuren fair and equitable zijn, 
zo volgt uit het toepasselijke wetsartikel § 1129(b). Deze eis komt hierna in par. 9 
aan bod.

55 Verzoeken van allerlei aard worden aan de rechtbank voorgelegd. Belanghebbenden 
kunnen hierop reageren. Zie ook P.J.M. Declercq, ‘Rechten van schuldeisers in andere 
stelsels: hoe kijkt men in het buitenland naar Nederland?’, TvI 2010/4.

56 P.J.M. Declercq, ‘Rechten van schuldeisers in andere stelsels: hoe kijkt men in het bui-
tenland naar Nederland?’, TvI 2010/4.

57 De opsomming is ontleend aan P.J.M. Declercq, ‘Rechten van schuldeisers in andere 
stelsels: hoe kijkt men in het buitenland naar Nederland?’, TvI 2010/4, en is niet uitput-
tend bedoeld.

58 R.D. Vriesendorp & R. van den Sigtenhorst, ‘Herstructureringen in de moderne finan-
cieringspraktijk: Nederland vs. de V.S.’, NTHR 2013/2, p. 96.

59 P.J.M. Declercq, ‘Rechten van schuldeisers in andere stelsels: hoe kijkt men in het bui-
tenland naar Nederland?’, TvI 2010/4 p. 2.
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Tot slot noem ik de bevoegdheid om activa van de debiteur op grond van § 363 
USC free and clear te verkopen: de 363-sale. Deze 363-sale wordt in de praktijk ook 
wel gebruikt om de gehele onderneming van de schuldenaar (vrij van rechten van 
derden) going concern te verkopen.60 Het Nederlands recht ontbeert de mogelijk-
heid om activa vrij van zekerheden te verkopen, behoudens het geval waarin de 
zekerheidshouder met de verkoop instemt en afstand doet van zijn zekerheidsrecht. 
Hierop kom ik in de volgende paragraaf terug.

Tot zover lijkt Chapter 11 vooral een bron te zijn voor vergaande bevoegdheden van 
de schuldenaar om zijn vermogen op orde te brengen. Maar Chapter 11 beoogt een 
balans te vinden tussen: ‘ facilitating the reorganization and rehabilitation of the 
debtor as an economically viable entity, and protecting creditors’ interests by maxi-
mizing the value of the bankruptcy estate’.61 Dit evenwicht zou ver te zoeken zijn 
als crediteuren ter bescherming van hun belangen niet bepaalde rechten zouden 
krijgen die tegenover de hierboven opgesomde bevoegdheden van de schuldenaar 
staan. Een voorbeeld van het terugbrengen van het gewenste evenwicht kan wor-
den gevonden in het recht op credit bidding bij een 363-sale. 

6. Verkoop van activa: 11 USC § 363: credit bidding

Section 11 USC 363 regelt de verkoop van activa binnen een insolventieprocedure. 
Deze verkoopmogelijkheid vormt ook binnen Chapter 11 een belangrijk instru-
ment.62 De desbetreffende wetsbepaling luidt – voor zover hier relevant – als volgt.

‘(b)

(1) The trustee, after notice and a hearing, may use, sell, or lease, other than in the 

ordinary course of business, property of the estate,

60 R.D. Vriesendorp & R. van den Sigtenhorst, ‘Herstructureringen in de moderne finan-
cieringspraktijk: Nederland vs. de V.S.’, NTHR 2013/2, p. 98 met een verwijzing naar 
Alan N. Resnick & Henry J. Sommer (red.), Collier on Bankruptcy 16th ed., Mattew 
Bender & Company, Inc., P3-363.02.

61 Zie voetnoot 50.
62 R.G. Sable e.a., ‘When the 363 Sale Is the Best Route’, Journal of Bankruptcy law and 

practice Vol. 15: ‘The two biggest events in a Chapter 11 case are: 1. The confirmation of a 
reorganization plan, and 2. The sale of major assets on a going concern basis’.
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[…]

(f) The trustee may sell property under subsection (b) of (c) of this section free and 

clear of such interest in such property of an entity other than the estate, […]

[…]

(k) At a sale under subsection (b) of this section of property that is subject to a 

lien that secures an allowed claim, unless the court for cause orders otherwise the 

holder of such claim may bid at such sale, and, if the holder of such claim purchases 

such property, such holder may offset such claim against the purchase price of such 

property.’

Binnen een insolventieprocedure heeft een debiteur op grond van § 363(b) de be-
voegdheid om over te gaan tot verkoop van zijn activa (hierna: een 363-sale). Ener-
zijds is deze bevoegdheid gekoppeld aan belangrijke voordelen.63 Het belangrijkste 
daarvan staat in § 363(f): de debiteur kan zijn activa free and clear verkopen. Dat 
houdt in dat aanspraken van derden op die goederen, bijvoorbeeld zekerheids-
rechten, vervallen.64 Instemming van die derden met die verkoop is daarbij niet 
vereist. Anderzijds moet zo’n 363-sale aan bepaalde voorwaarden voldoen ter be-
scherming van de derden wier aanspraken vervallen. Een van die voorwaarden 
ter bescherming van de belangen van zekerheidshouders is te vinden in § 363(k): 
de verkoopprocedure moet voorzien in een recht op credit bidding voor de (door 
de verkoop benadeelde) zekerheidshouder.

Het recht op credit bidding verschaft een zekerheidshouder ingevolge § 363(k) de 
mogelijkheid om bij een verkoop van het onderpand mee te bieden. Als de ze-
kerheidshouder vervolgens overgaat tot de aankoop van het onderpand, mag hij 
zijn bod verrekenen met de lening in plaats van een geldbedrag te betalen.65 Het 
recht op credit bidding bestaat dus uit twee aspecten: (i) de zekerheidshouder mag 
meebieden in een verkoopprocedure en (ii) hij mag vervolgens zijn bod verreke-

63 Zie voor de ‘key advantages’ van een 363-sale: R.G. Sable e.a., ‘When the 363 Sale Is the 
Best Route’, Journal of bankruptcy law and practice Vol. 15, p. 123.

64 R.D. Vriesendorp & R. van den Sigtenhorst, ‘Herstructureringen in de moderne finan-
cieringspraktijk: Nederland vs. de V.S.’, NTHR 2013/2, p. 96.

65 Zie bijvoorbeeld ook In re The Pacific Lumber Co., 584 F.5d 229 (5th Cir. 2009) en In re 
Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (Ambro, J., dissenting) I.B.
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nen met de uitstaande schuld. Het samenstel van deze bevoegdheden zou voor de 
zekerheidshouder moeten garanderen dat de verkoopopbrengst van de verkoop 
van in onderpand gegeven activa de werkelijke waarde van die activa reflecteert.66 
Indien de waarde namelijk niet juist zou worden gereflecteerd door het hoogste 
uitgebrachte bod, de (te verwachten) verkoopopbrengst ligt lager dan de werkelijke 
waarde, dan kan de zekerheidshouder een hoger credit bid uitbrengen en zich op 
die manier het goed toe-eigenen. 

De zekerheidshouder is nagenoeg altijd gerechtigd tot het uitoefenen van het recht 
op credit bidding. In uitzonderingsgevallen kan de rechtbank aan de zekerheids-
houder het recht op credit bidding evenwel ontzeggen. De wet biedt daartoe één 
uitzondering: de rechtbank kan for cause het recht op credit bidding in een ver-
koopprocedure uitsluiten. Deze for cause-uitzondering wordt echter doorgaans 
slechts ingeroepen indien sprake is van onrechtmatig handelen door de zeker-
heidshouder, of wanneer er bijvoorbeeld een geschil bestaat omtrent het bestaan 
van een zekerheidsrecht.67 

Verkoop van activa naar Nederlands recht

In het eerste gedeelte besprak ik de Nederlandse insolventieprocedures surseance 
en faillissement. In deze beide procedures ontbreekt de mogelijkheid voor een 
debiteur om zijn activa zelf vrij van zekerheden te verkopen. Verkoop van activa 
is in relatie tot de op die activa gevestigde zekerheidsrechten in surseance of faillis-
sement niet aan andere regels onderworpen dan daarbuiten. De hoofdregel68 is dat 
zekerheidsrechten vanwege hun absolute karakter hun werking tegen opvolgende 
verkrijgers onder bijzondere titel van het object van hun recht behouden.69 Door 
overdracht gaat een beperkt recht niet teniet. Er zou een bijzondere wettelijke 
voorziening zijn om het tenietgaan van zekerheidsrechten te bewerkstelligen, zo 
volgt ook uit art. 3:81 lid 2 BW en die regeling is er naar Nederlands recht, anders 
dan in de Verenigde Staten, niet. 

66 Brief for the US as amicus curiae supporting respondent (Writ of Certiorari inz. Rad-
lax Gateway Hotel, LLC vs Amalgated Bank 11-166) p. 23.

67 Brief for the US as amicus curiae supporting respondent (Writ of Certiorari inz. Rad-
lax Gateway Hotel, LLC vs Amalgated Bank 11-166) p. 23.

68 Behoudens een geslaagd beroep op derdenbescherming.
69 Pitlo/Reehuis, Goederenrecht, Deventer: Kluwer p. 438.
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Het ontbreken van een bijzondere wettelijke voorziening, zoals § 363 van de Bank-
ruptcy Code, vormt een belangrijk verschil tussen Nederlands en Amerikaans 
recht. De positie van de Nederlandse zekerheidshouder lijkt hierdoor vooralsnog 
(vele malen) beter dan die van de Amerikaanse: zijn onderpand kan in beginsel niet 
tegen zijn wil worden verkocht met verval van het zekerheidsrecht tot gevolg. Be-
scherming van de Nederlandse hypotheekhouder tegen ongewenste verkoop door 
(bijvoorbeeld) de debiteur, zoals in het Amerikaanse systeem, is daarom niet nodig. 

Maar credit bidding is breder in te zetten dan slechts ter bescherming van de positie 
van de hypotheekhouder in geval van verkoop van activa door de debiteur zelf. De 
bredere strekking van de bevoegdheid tot credit bidding volgt voornamelijk uit de 
discussie waartoe de hierna te bespreken Amerikaanse procedures Pacific Lum-
ber70 en Philadelphia Newspapers71 aanleiding gaven. Meer in het bijzonder volgt 
deze strekking uit de (inhoudelijke) argumenten die de zekerheidshouders hierin 
ten gunste van het recht op credit bidding hebben aangedragen. Om het stand-
punt van de zekerheidshouder goed over het voetlicht te brengen, zet ik eerst het 
Amerikaanse recht met betrekking tot credit bidding en Chapter 11 verder uiteen. 

7. Het Chapter 11-reorganisatieplan

De hiervoor beschreven 363-sale staat in een Amerikaanse insolventieprocedure 
niet steeds op zichzelf. De verkoop kan ook en zal vaak deel uitmaken van een 
Chapter 11-reorganisatieplan. De procedure rondom zo’n reorganisatieplan is 
enigszins te vergelijken met die van een Nederlands akkoord. Zo moet een reor-
ganisatieplan ook worden aangenomen door de schuldeisers en gehomologeerd 
(confirmed) door de Bankruptcy Court. De wijze waarop een plan wordt aangeno-
men en gehomologeerd, verschilt echter van de Nederlandse, zoals ik hierna onder 
‘Stemming en goedkeuring’ nader zal toelichten. 

Een ander verschil is dat het reorganisatieplan niet per definitie door de debiteur 
wordt ingediend (gefiled), maar dat ook derden (bijvoorbeeld overnamekandida-

70 In re The Pacific Lumber Co., 584 F.5d 229 (5th Cir. 2009).
71 In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (3d Cir. 2010).
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ten) een reorganisatieplan kunnen indienen. Degenen die een plan opstellen en 
indienen, worden hierna aangeduid met hun Amerikaanse term: proponents. 

Stemming en goedkeuring 

In Nederland wordt – kort gezegd – een akkoord aangenomen met instemming 
van een gewone meerderheid van alle concurrente schuldeisers (par. 2). Wordt 
die meerderheid niet behaald, dan kan de rechtbank het akkoord vaststellen ‘als 
ware het aangenomen’ bij instemming van een gekwalificeerde meerderheid en bo-
vendien onredelijk stemgedrag van de tegenstemmers. Een aangenomen akkoord 
wordt door de rechtbank gehomologeerd, behoudens de gevallen als in art. 272 
Fw bedoeld. Hierna is het akkoord verbindend voor alle concurrente schuldeisers. 

In de VS wordt een reorganisatieplan dat op grond van Chapter 11 is ingediend, 
ook ter stemming aan de schuldeisers van de debiteur voorgelegd. Maar, de credi-
teuren worden met het oog op die stemming in classes ingedeeld. Crediteuren met 
vergelijkbare vorderingen vormen een class. Elke (afzonderlijke) zekerheidshouder 
vormt doorgaans een zelfstandige class, omdat geen andere vordering substantially 
similar is.72 
Vervolgens wordt bepaald of de rechten van elke class van crediteuren wel of niet 
worden geraakt door het reorganisatieplan. Laat een plan (kort gezegd) alle rechten 
van de crediteuren in een class ongemoeid, dan is de class ‘unimpaired’. In alle 
andere gevallen is de class ‘ impaired’ (11 USC § 1124). Deze kwalificatie van de 
classes is van belang bij de goedkeuring van het reorganisatieplan door de Bank-
ruptcy Court. Voor goedkeuring (confirmation) van een reorganisatieplan door de 
Bankruptcy Court is in beginsel vereist dat alle impaired classes van crediteuren 
het plan accepteren (§ 1129(a)(8)(A) en (B) jo § 1124).

Cramdown

Wordt het plan niet door alle impaired classes geaccepteerd, dan bevat 11 USC § 1129 
de mogelijkheid om een reorganisatieplan tegen de wil van de impaired classes door 
te drukken. Dit is een zogeheten cramdown. Het plan moet dan om te beginnen 

72 11 USC § 1122(a) Zie ook C.J. Tabb: ‘Credit bidding, security, and the obsolescence of 
Chapter 11’, University of Illinois Law Review, p. 8 met een verwijzing naar K.N. Klee, 
‘All you ever wanted to know about cram down under the new bankruptcy Code’, 53 
Am. Bankr.L.J. p. 150–151 (1979).
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aan de ingangsvoorwaarden van § 1129(b) voldoen.73 De belangrijkste eis die dit 
artikel stelt aan een cramdown-plan, is dat het plan fair and equitable moet zijn 
jegens de schuldeisers (vet SB):

‘(b)

(1) […] the court […] shall confirm the plan notwithstanding the requirements 

of such paragraph if the plan does not discriminate unfairly, and is fair and  

equitable, with respect to each class of claims or interests that is impaired under, 

and has not accepted, the plan.’

Waar in Nederland bij een dwangakkoord het stemgedrag van de schuldeiser wordt 
onderworpen aan een redelijkheidstoets, is dat in de VS het reorganisatieplan. 
Deze redelijkheidstoets van § 1129(b)(2)(A) vormt de aanleiding van de hiervoor 
bedoelde onenigheid over het recht van credit bidding in de Amerikaanse recht-
spraak en literatuur.74 

8. De 363-sale als onderdeel van een cramdown Chapter 11- 
reorganisatieplan

In een reorganisatieplan kan een verkoop van activa free and clear (een 363-sale) 
zijn opgenomen. Deze mogelijkheid is geregeld in de bepalingen 11 USC §§ 1123(a) 
en (b).75 Zou het plan niet door alle impaired classes van crediteuren worden geac-
cepteerd, dan moet het plan ook in die gevallen de redelijkheidstoets doorstaan 
om in aanmerking te komen voor een cramdown op grond van § 1129(b)(2)(A). Het 
plan moet dus fair and equitable zijn jegens alle classes van crediteuren, waaronder 
de crediteuren die hun zekerheden zien verdampen bij de 363-sale.

Proponents en zekerheidshouders waren het in Pacific Lumber en Philadelphia 
Newspapers over de invulling van deze redelijkheidstoets niet eens. De aanleiding 

73 In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (3d Cir. 2010, Ambro J. dissenting, 
*321).

74 Zie voetnoot 49.
75 §1123(a)(5) voor verkoop van ‘all or any part of the property of the estate, either subject 

to or free of any lien’. En § 1123(b) bepaalt dat een plan ‘may provide for the sale of all or 
substantially all of the property of the estate’.
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voor de ontstane tweespalt moet voornamelijk worden gevonden in een verschil 
in uitleg van de wetsbepaling § 1129(b)(2)(A).76 Voordat ik verder inga op de in-
houdelijke argumenten van de zekerheidshouders, sta ik in de volgende paragraaf 
stil bij de desbetreffende wettekst en de wijze waarop deze moet worden uitgelegd 
en toegepast.

9. Fair and equitable: credit bidding of de indubitable equivalent

Amerikaanse wetgeving pleegt door rechters primair aan de hand van de letterlijke 
wettekst te worden uitgelegd: 

It is the cardinal canon of statutory interpretation that a Court must begin with the 

statutory language. ‘[C]ourts must presume that a legislature says in a statute what 

it means and means in a statute what it says there. When the words of a statute are 

unambiguous, then this first canon is also the last: judicial inquiry is complete.’  77

Is de wettekst duidelijk, dan bestaat er in principe geen ruimte voor uitleg van de 
wet aan de hand van bijvoorbeeld wetssystematiek, wetsgeschiedenis of de bedoe-
ling van de wetgever. Daarom ligt de nadruk in de uitspraken van de Courts of 
Appeals op de grammaticale uitleg van § 1129(b)(2)(A). Dit artikel luidt als volgt:

‘(2) For the purpose of this subsection, the condition that a plan be fair and equitable 

with respect to a class includes the following requirements:

(A) With respect to a class of secured claims, the plan provides:

(i)  (I)  that the holders of such claims retain the liens securing such claims, 

whether the property subject to such liens is retained by the debtor or trans-

ferred to another entity, to the extent of the allowed amount of such claims; 

and

76 Zie ook C.J. Tabb: ‘Credit bidding, security, and the obsolescence of Chapter 11’, Uni-
versity of Illinois Law Review, p. 9: ‘It is in the interpretation of this section that the 
credit bidding controversy has erupted’. 

77 In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 *304 met verwijzing naar Conn. 
Nat’l Bank v. Germain, 503 U.S. 249, 253-254, 112 S.Ct. 1146, 117 L.Ed.2d 391 (1992).
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(II)  that each holder of a claim of such class receive on account of such claim 

deferred cash payments totaling at least the allowed amount of such claim, 

of a value, as of the effective date of the plan, of at least the value of such 

holder’s interest in the estate’s interest in such property;

(ii) for the sale, subject to section 363(k) of this title, of any property that is sub-

ject to the liens securing such claims, free and clear of such liens, with such 

liens to attached to the proceeds of such sale, and the treatment of such liens 

on proceeds under clause (i) or (iii) of this subparagraph; or

(iii) for the realization by such holders of the indubitable equivalent of such 

claims.’

Een reorganisatieplan kan, mits het fair and equitable is, worden gehomologeerd 
tegen de wil van de impaired classes van crediteuren in. Deze fair and equitable-
toets wordt in § 1129(b)(2) voor verschillende soorten classes van vorderingen nader 
ingevuld. Deze aanvullende voorwaarden voor confirmation dienen ter waarborg 
van de belangen van de benadeelde class van crediteuren. Voor een class van ge-
secureerde vorderingen zijn de voorwaarden waaraan het plan moet voldoen, te 
vinden in § 1129(b)(2)(A). Er zijn drie opties die – samengevat – het volgende in-
houden:
(i) de debiteur behoudt de activa; de zekerheidshouder behoudt een zekerheids-

recht op de activa en ontvangt gedurende de looptijd van het plan betalingen 
die in totaal gelijk zijn aan de contante waarde van de toegelaten gesecureerde 
vordering; 

(ii) de activa worden verkocht; 363(k) is van toepassing; of
(iii) de zekerheidshouder realiseert de indubitable equivalent van zijn toegelaten 

gesecureerde vordering (zie hierna onder ‘Wat is de indubitable equivalent?’) 

Over de vraag hoe deze voorwaarden, de subsections (i) (ii) en (iii), zich tot elkaar 
verhouden, kon tot een beslissende uitspraak van de Supreme Court in 201278 ver-
schillend worden gedacht: was het een vrije keuze, of waren het bindende alter-
natieven? 

78 Radlax Gateway Hotel, LLC v Amalgamated Bank, 132 S.Ct. 2065 (May 29, 2012).
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Grammaticale uitleg zekerheidshouders: bindende alternatieven

In de procedures waren de zekerheidshouders van mening dat de subs (i) tot en met 
(iii) in § 1129(b)(2)(A) gescheiden routes zijn. De inhoud van het plan, dat wil zeg-
gen de wijze waarop het plan met de in zekerheid gegeven activa omgaat, bepaalt 
welke route gevolgd moet worden.79 Bij het behoud van een goed door de debiteur 
geldt dus sub (i), bij verkoop van een goed sub (ii) en indien noch behoud noch 
verkoop aan de orde is, geldt sub (iii).80 Van een (vrije) keuzemogelijkheid voor de 
proponent is geen sprake. 

In deze visie geldt dus dat áls verkoop van activa deel uitmaakt van een plan, dan 
dus sub (ii) moet worden toegepast en de verkoopprocedure (in beginsel; for cause 
kan de rechtbank anders beslissen) een recht op credit bidding voor de zeker-
heidshouder moet bevatten. Toepassing van sub (iii), de indubitable equivalent is 
in die gevallen uitgesloten. De indubitable equivalent van sub (iii) werkt dus niet 
als catch-all voor situaties waarin sub (i) of (ii) duidelijk van toepassing is.81 De 
betekenis van de indubitable equivalent behandel ik hierna in par. 10.

Grammaticale uitleg proponents: vrije keuze

De proponents voerden daarentegen aan dat een reorganisatieplan fair and equit-
able is als het voldoet aan één van de in § 1129(b)(2)(A) genoemde alternatieven. 
Sub (i) tot en met (iii) zouden dus moeten worden gezien als opties waaruit een 
proponent vrij kan kiezen.82 Elke subsection staat op zichzelf: als het plan maar 
aan één van de subsections voldoet, is het plan fair and equitable.83 Het gebruik 

79 Volgens Ambro zijn de drie subs in deze visie: ‘distinct routes that apply specific re-
quirements depending on how a given plan proposes to treat the claims of secured credi-
tors’. In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (dissenting opinion, *325).

80 Hiervan is bijvoorbeeld sprake in geval van afstand van eigendom (abandonment of 
the collateral), of het verstrekken van vervangend onderpand (a lien on similar collat-
eral), zie In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (dissenting opinion *326 en 

*336 met een verwijzing naar de parlementaire stukken 124Cong. Rec. at 32,407.
81 Bij herhaling wordt gesteld dat de twee eerste alternatieven superfluous zouden wor-

den als de derde als catch-all zou gelden.
82 De drie subs worden volgens Ambro in zijn dissenting opinion gezien als ‘routes to 

cramdown confirmation that were universally applicable to any plan’, zie In re Phila-
delphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (dissenting opinion, *325).

83 Zie ook Jason S. Brookner, Pacific Lumber and Philadelphia Newspapers: The Eradica-
tion of a Carefully Constructed Statutory Regime Through Misinterpretation of Section 
1129(b)(2)(A) of the Bankruptcy Code, 85 Am. Bankr. L.J. 127 (2011), *132. 
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van het woord ‘or’ in § 1129(b)(2)(A) speelt in deze uitleg een cruciale rol.84 In deze 
benadering is sub (iii) een catch all-bepaling waarvoor de proponent steeds kan 
kiezen. Oftewel: als een reorganisatieplan een verkoop van activa bevat, zou de 
proponent ten aanzien van de verkoopprocedure kunnen kiezen voor bijvoorbeeld 
sub (ii): een 363-sale inclusief een recht op credit bidding door de zekerheidsgerech-
tigde, of sub (iii): het realiseren van de indubitable equivalent (zie hierna) voor de 
zekerheidsgerechtigde. Beide opties zouden volgens de proponents leiden tot een 
fair and equitable plan en daarmee aan die eis van § 1129(b)(2)(A) voldoen. 

De Supreme Court hakte in 2012 de knoop door over welke uitleg grammaticaal 
gezien de juiste is: de zekerheidshouders hadden het bij het juiste eind.85 Een Chap-
ter 11-reorganisatieplan dat voorziet in een verkoop van activa free and clear, moet 
voldoen aan de eisen van § 1129(b)(2)(A) sub (ii) jo § 363. Het plan mag dus niet 
het recht op credit bidding door de zekerheidshouder uitsluiten met een beroep op 
het realiseren van de indubitable equivalent conform sub (iii). Van belang is dat de 
Supreme Court zijn oordeel enkel baseert op de letterlijke uitleg van § 1129(b)(2)(A), 
nu die wettekst volgens de Supreme Court niet dubbelzinnig is. De Supreme Court 
verwijst inhoudelijke overwegingen omtrent credit bidding zelfs uitdrukkelijk naar 
de wetgever: ‘And the pros and cons of credit-bidding are for the consideration of 
Congress, not the Courts’. De Supreme Court heeft zich dus niet uitdrukkelijk uit-
gesproken over de inhoudelijke argumenten van de zekerheidshouders. 

In de discussie speelt de indubitable equivalent kennelijk een cruciale rol. Het is 
blijkbaar iets waarmee je als zekerheidshouder geen genoegen wil nemen. Om de 
bezwaren van de zekerheidshouder hiertegen te volgen is van belang te preciseren 
wat die indubitable equivalent inhoudt.

84 In re Philadelphia Newspapers, LLC, 418 B.R. 548 (E.D.Pa 2009); In re Philadelphia 
Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 *305-310 en In re The Pacific Lumber Co., 584 F.3d 229 
(5th Cir. 2009). In al deze uitspraken staan de rechters uitvoerig stil bij de betekenis 
van het woord ‘or’ in § 1129(b)(2)(A), ten aanzien waarvan in 11 USC § 102(5) is bepaald 
dat het geen exclusiviteit aanduidt, zie de statutory note to §102(5): ‘if a party may do 
(a) or (b), then the party may do either or both’. Zie ook C.J. Tabb: ‘Credit bidding, se-
curity, and the obsolescence of Chapter 11’, University of Illinois Law Review, p. 9 (FN 
49): ‘The use of the disjunctive ‘or’ between the second and third options has been at the 
center of the credit bidding controversy (…)’.

85 Radlax Gateway Hotel, LLC v Amalgamated Bank, 132 S.Ct. 2065 (May 29, 2012).
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Wat is de indubitable equivalent?

De indubitable equivalent wordt voor een zekerheidshouder – kort gezegd – gerea-
liseerd indien deze ‘iets’ ontvangt dat onbetwistbaar overeenstemt met de waarde 
van zijn gesecureerde vordering. Voor voorbeelden van wat dat ‘iets’ in een con-
creet geval zou kunnen zijn, kan worden gekeken naar de (meermalen genoemde) 
arresten Pacific Lumber en Philadelphia Newspapers.

Volledigheidshalve zij opgemerkt dat de Courts of Appeals in deze procedures 
nog zijn uitgegaan van een grammaticaal onjuiste lezing van § 1129. De Courts 
of Appeals kwamen tot het eindoordeel dat deze reorganisatieplannen fair and 
equitable waren, omdat zij voldeden aan de eisen van § 1129(b)(2)(A) sub (iii). Op 
grond hiervan kwamen de plannen dus voor een cramdown in aanmerking. Dit 
zou na het oordeel van de Supreme Court anders moeten liggen.

Pacific Lumber Co.
In deze zaak draaide het om een cramdown van een Chapter 11-reorganisatie-
plan dat was opgesteld voor de vennootschappen ‘Palco’ en ‘Scopac’86 (moeder- 
en dochtervennootschap). Deze Palco-groep87 exploiteerde een brazielhout-
plantage van ruim 81.000 hectare (de ‘Timberlands’). De eigendom van de 
plantage was in 1998 door Palco aan Scopac overgedragen om de uitgifte van 
notes mogelijk te maken. De vordering van de noteholders werd gedekt door 
de Timberlands en andere activa van Scopac. De vordering van de noteholders 
bedroeg ten tijde van de filing circa 740 miljoen dollar. 

Ingevolge het plan zouden er onder meer twee nieuwe vennootschappen wor-
den opgericht en verschillende activa van Palco en Scopac (waaronder de Tim-
berlands) worden overgedragen aan deze nieuwe vennootschappen. In ruil 
daarvoor zou voor de crediteuren van Scopac een bedrag van 580 miljoen dollar 
beschikbaar komen. Dit bedrag was ontoereikend om de crediteuren van Sco-
pac volledig te voldoen. Er volgde conform Chapter 11 een stemming door de 
verschillende (impaired) classes. De noteholders stemden tegen, zodat 11 USC 

86 Pacific Lumber Company respectievelijk Scotia Pacific LLC.
87 Naast Scopac maakten nog vier vennootschappen deel uit van deze groep, alle 100% 

dochtervennootschappen van Palco: Britt Lumber Company, Inc.; Scotia Inn, Inc.; 
Salmon Creek, LLC; Scotia Development Corp., LLC.
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§ 1129(b) met betrekking tot een cramdown van toepassing werd. Voor de ver-
koop van de Timberlands, die het onderpand vormden voor de vordering van 
de noteholders, betekende dit dat het plan moest voldoen aan de aanvullende 
voorwaarden van § 1129(b)(2)(A). 

Ten behoeve van de verkoop van de Timberlands werden die Timberlands in 
een uitgebreide gerechtelijke waarderingsprocedure getaxeerd op maximaal 
510 miljoen dollar. Dit bedrag zou volgens het plan direct worden uitbetaald 
aan de noteholders. Volgens de proponents realiseerden de noteholders hiermee 
de indubitable equivalent, zodat het plan volgens de proponents op grond van  
§ 1129(b)(2)(A)(iii) voor een cramdown in aanmerking kwam. 

De Bankruptcy Court was het met de proponents eens en oordeelde dat een 
directe betaling aan de noteholders van een bedrag van 510 miljoen dollar moest 
worden aangemerkt als de indubitable equivalent zoals bedoeld in § 1129(b)(2)
(A)(iii). Nu het plan volgens de Bankruptcy Court daarmee voldeed aan de 
vereisten van § 1129, kon het worden goedgekeurd. In hoger beroep bevestigde 
de Court of Appeals dit oordeel van de Bankruptcy Court: een plan waarbij 
de zekerheidshouder direct een geldbedrag voldaan krijgt dat de waarde van 
het onderpand op accurate wijze reflecteert, kan nauwelijks onbehoorlijk zijn 
jegens de zekerheidshouder, en is dus fair and equitable.88

Indubitable equivalent?

De indubitable equivalent zou in deze zaak als volgt worden gerealiseerd. Het on-
roerend goed werd door middel van gerechtelijke taxatie gewaardeerd. Vervolgens 
werd de getaxeerde waarde direct aan de zekerheidshouder uitbetaald. 

Waardering van onderpand, met het oog op het vaststellen van de indubitable 
equivalent, kan ook op andere wijze gebeuren, zoals door middel van een openbare 
verkoop. Dit gebeurde in Philadelphia Newspapers. Hoewel in deze procedure 
uiteindelijk door de Court of Appeals geen uitsluitsel werd gegeven over de vraag 
of de indubitable equivalent in concreto zou worden gerealiseerd, geeft de Court 
of Appeals wel een nader inzicht in de betekenis van de indubitable equivalent.

88 In re The Pacific Lumber Co., 584 F.3d 229 (5th Cir. 2009).
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Philadelphia Newspapers
Ook in deze zaak werd de rechtmatigheid van een Chapter 11-reorganisatieplan 
in twijfel getrokken door zekerheidshouders. Het plan ziet op de reorganisa-
tie van de PMH-groep.89 De PMH-groep gaf een tweetal papieren kranten uit 
en beheerde een nieuwswebsite.90 In 2009 diende de PMH-groep een Chapter 
11-reorganisatieplan in. Dit plan voorzag in een verkoop van nagenoeg alle 
activa via openbare verkoop. De overdracht van de goederen zou vrij van ze-
kerheden plaatsvinden. Tegelijk met het indienen van dit plan sloot de groep 
een koopovereenkomst voor die activa met Philly Papers, LLC, de stalking 
horse bidder.91 In dit verband is van belang dat de aandelen in de stalking horse 
bidder voor een deel werden gehouden door dezelfde aandeelhouders als die 
van PMH Holdings.

Op basis van het plan zou de verkoop van de activa voor de zekerheidshouders 
37 miljoen dollar opleveren. Bovendien zou het vastgoed van de PMH-groep, 
gewaardeerd op 29,5 miljoen dollar, aan de zekerheidshouders toevallen. Het 
plan voorzag evenwel in een twee jaar lang huurvrij gebruik van dit vastgoed 
voor de nieuwe uitgever van de kranten.92 Met betrekking tot de verkooppro-
cedure verzocht PMH-groep de Bankruptcy Court om de zekerheidshouders 
het recht op credit bidding te onthouden. Het plan zou volgens de proponents 
namelijk voorzien in de indubitable equivalent van sub (iii) van § 1129(b) 

89 Van deze groep maken deel uit: PMH Acquisition, LLC; Broad Street Video, LLC; 
Philadelphia Newspapers, LLC; Philadelphia Direct, LLC; Philly Online, LLC; PMH 
Holdings, LLC; Broad Street Publishing, LLC; en Philadelphia Media, LLC. PMH staat 
aan het hoofd van deze groep.

90 Philadelphia Inquirer, Philadelphia Daily News en website www.philly.com.
91 Zie R.D. Vriesendorp & R. van den Sigtenhorst, Herstructureringen in de moderne 

financieringspraktijk: Nederland vs. de V.S., NTHR 2013/2, p. 96 voor uitleg van dit 
begrip: ‘Vaak krijgen andere partijen de mogelijkheid om mee te bieden, met waar nodig 
een veiling om het hoogste bod te bepalen, maar normaal gesproken heeft de schulde-
naar wel al bij voorbaat een stalking horse bidder geselecteerd aan wie de onderneming 
zal worden verkocht wanneer niemand overbiedt. De stalking horse bidder krijgt een 
aantal beschermingen, waaronder vaak een break fee, die maken dat een verkoop aan 
een andere bieder relatief zelden plaatsvindt’, met verwijzing naar Alan N. Resnick & 
Henry J. Sommer (red.), Collier on Bankruptcy 16th ed., Matthew Bender & Company, 
Inc., P 3-363-02.

92 Hieruit blijkt dat Chapter 11 vergaande mogelijkheden kent om te herstructureren. 
Onder Nederlands recht zou dit niet mogelijk (althans niet afdwingbaar) zijn.
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(2)(A), zodat sub (ii) buiten toepassing zou kunnen blijven. Het is aan het hof 
om hierover te beslissen.

Ten eerste laat de Court of Appeals zich uit over de woordelijke betekenis van 
indubitable equivalent. Hiertoe verwijst het hof naar het woordenboek:93 ‘In-
dubitable means ‘not open to question or doubt’,… while equivalent means one 
that is ‘equal in force or amount’ or ‘equal in value’...’. 94 Section 11 USC § 1129(b)
(2)(A) vereist dus dat voor een zekerheidshouder ‘iets’ gerealiseerd wordt dat 
gelijk is aan de onbetwiste waarde van zijn gesecureerde vordering (indubitable 
equivalent of such claims). 

Deze beschrijving kan verder worden verfijnd. Een secured claim wordt in 
11 USC § 506 omschreven als ‘the extend of the value of such creditor’s interest 
in the estate’s interest in such property’. Het gaat bij de indubitable equivalent 
dus om de onbetwiste waarde van het belang dat de zekerheidshouder in het 
onderpand heeft: ‘the unquestionable value of a lender’s secured interest in the 
collateral’.95 

Aan het concept van de indubitable equivalent kan verder invulling gegeven 
worden door het te bezien in het licht van het doel van § 1129(b)(2)(A): het bie-
den van bescherming aan zekerheidshouders. Wat beschermd moet worden, is 
een ‘ fair return to secured lenders’.96 De Courts of Appeals overweegt: 

‘Congress did not adopt indubitable equivalent as a capacious but empty seman-

tic vessel. Quite the contrary, these examples focus on what is really at stake in 

secured credit: repayment of principal and the time value of money. Clauses (i) 

en (ii) explicitly protect repayment to the extent of the secured creditor’s collateral 

value and the time value compensating for the risk and delay of repayment.’  97 

93 Zo doet ook de Court of Appeals in In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 
(3d Cir. 2010, Opinion *311).

94 Webster’s Third New International Dictionary 1154 (1971).
95 In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (3d Cir. 2010, Opinion *311).
96 In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (3d Cir. 2010, Opinion *311).
97 In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (3d Cir. 2010, Opinion *311), met 

verwijzing naar In re The Pacific Lumber Co., 584 F.3d 229 (5th Cir. 2009).
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Na deze toelichting richt de Court of Appeals zich op de vraag of in casu de 
indubitable equivalent zou worden bereikt. Volgens de proponents zou dit het 
geval zijn doordat er een openbare veiling zou worden gehouden om de waarde 
van de vordering te bepalen. Het hoogst uitgebrachte bod op die veiling zou 
aan de zekerheidshouders worden betaald.

De Court of Appeals laat zich in deze procedure niet uit over de algemene vraag 
of een dergelijke verkoopprocedure – zonder recht op credit bidding –, waarbij 
de verkoopopbrengst wordt doorbetaald aan de zekerheidshouder, al dan niet 
zou kunnen leiden tot het realiseren van de indubitable equivalent. Hij richt 
zich op de vraag of in dit specifieke geval de indubitable equivalent bereikt zou 
gaan worden. En dat was volgens de Court of Appeals nog niet te beoordelen 
in de fase waarin deze Chapter 11-procedure zich bevond. De Court of Appeals 
besluit dit punt dan ook met de volgende overweging: ‘We are simply not in a 
position at this stage to conclude, as a matter of law, that this auction cannot 
generate the indubitable equivalent of the Lender’s secured interest in de Debtors’ 
assets.’ Slechts één conclusie lijkt aan de hand van deze uitspraak mogelijk: de 
Court of Appeals sluit niet op voorhand uit dat een verkoopprocedure zonder 
credit bidding ‘ fair and equitable’ kán zijn.

Indubitable equivalent?

In Philadelphia Newspapers werd de indubitable equivalent bepaald aan de hand 
van het hoogst uitgebrachte bod op het onderpand. Het bedrag dat betaald zou 
gaan worden (de verkoop had immers nog niet plaatsgevonden), zou, vrijwel in 
zijn geheel, aan de zekerheidshouder toekomen. 

Op beide oordelen lijkt op het eerste gezicht weinig af te dingen, gelet op de let-
terlijke betekenis van de indubitable equivalent en de wijze waarop de waarde van 
onderpand volgens de Bankruptcy Code moet worden bepaald, te weten via ge-
rechtelijke taxatie of publieke veiling.98 Beide plannen zouden leiden tot een directe 
betaling aan de zekerheidshouder die gelijk was aan de getaxeerde waarde van het 
onderpand, dan wel het hoogste bod dat op een openbare veiling verkregen zou 
worden. De plannen leken dus – op het eerste oog – voor de zekerheidshouders 

98 11 USC § 506(a)(1) en 11 USC §§ 363(k) jo. 1129(b)(2)(A). 
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inderdaad ‘the unquestionable value of a lender’s secured interest in the collateral’ 
op te gaan leveren. En toch voelden de ontvangers van deze vermeende indubita-
ble equivalent, de zekerheidshouders, zich door de voorgestelde gang van zaken 
benadeeld en kwamen zij op tegen het feit dat aan hen het recht op credit bidding 
werd onthouden.

Amerikaanse vs. Nederlandse hypotheekhouder

Voordat ik voortga met het ontvouwen van de gronden voor deze onvrede bij de 
zekerheidshouder, hecht ik eraan op dit punt de positie van de Amerikaanse ze-
kerheidshouder nogmaals te vergelijken met de Nederlandse.

In paragraaf 6 beschreef ik al dat een Nederlandse hypotheekhouder in beginsel 
niet in diezelfde situatie kan komen te verkeren als wordt bestreken door 11 USC  
§ 363. Simpelweg omdat een 363-sale, een verkoop vrij van zekerheden, naar Neder-
lands recht niet bestaat. De positie van de zekerheidshouders in de zaken Pacific 
Lumber en Philadelphia Newspapers lijkt echter die van de Nederlandse hypo-
theekhouder in faillissement van zijn debiteur (par. 3) wel zeer dicht te naderen.

Want wat een Nederlandse hypotheekhouder in surseance of faillissement van 
zijn debiteur bij (gedwongen) verkoop van het onderpand ontvangt, lijkt bijzon-
der veel op de indubitable equivalent. Hij krijgt immers de netto-opbrengst die is 
gerealiseerd bij (een in beginsel) openbare verkoop van het onderpand, dat ‘the 
unquestionable value of a lender’s secured interest in the collateral’ lijkt te zijn. 
Een Amerikaanse zekerheidshouder wil hiermee echter geen genoegen nemen, en 
hoeft ingevolge de uitspraak van de Supreme Court hiermee ook geen genoegen 
te nemen. Deze constatering geeft aanleiding te vermoeden dat het recht op credit 
bidding, met name bezien vanuit het perspectief van de vastgoedfinancier, een 
nuttige aanvulling op het Nederlandse recht zou zijn. 

Bij gebreke van een aan § 1129(b)(2)(A) gelijkluidende wetsbepaling in het Ne-
derlandse recht laat ik de door zekerheidshouders gebezigde argumenten die zijn 
gebaseerd op een grammaticale uitleg van het wetsartikel, verder buiten beschou-
wing. Van belang is de vraag waarom een Amerikaanse zekerheidshouder geen 
genoegen wil nemen met de indubitable equivalent: waarom zou een reorganisa-
tieplan niet redelijk zijn als de zekerheidshouder bij verkoop van activa een bedrag 
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ontvangt dat geacht wordt overeen te komen met de waarde van zijn gesecureerde 
vordering? 99

10. Het nut van het recht op credit bidding

Brookner is een van de Amerikaanse auteurs die de kern van de onvrede onder 
de zekerheidshouders aan het licht brengt indien aan de zekerheidshouder het 
recht op credit bidding wordt onthouden. Hij gebruikt hiervoor een citaat van 
de Court of Appeals in Pacific Lumber waarin hij de nadruk legt op het woord 
‘if ’: ‘[w]hatever uncertainties exist about indubitable equivalent, paying off secured 
creditors in cash can hardly be improper if the plan accurately reflected the value 
of the Noteholders’ collateral.’ 100 Het betalen van een bedrag in cash kan, aldus de 
Court of Appeals, nauwelijks onredelijk zijn ten opzichte van de zekerheidshouder, 
mits dat bedrag de waarde van het onderpand accuraat reflecteert. En juist bij die 
waardebepaling wringt het. 

De zekerheidshouders, en met hen diverse Amerikaanse auteurs, lijken er namelijk 
van overtuigd dat het onmogelijk is om de waarde van een allowed secured claim 
te bepalen zonder dat aan de zekerheidshouders een recht op credit bidding wordt 
toegekend. En als je de waarde van de allowed secured claim niet kunt vaststellen, 
dan kun je al helemaal niet bepalen wat daarvan de indubitable equivalent zou zijn. 
Sluit een proponent dus het recht op credit bidding uit, dan maakt hij ook meteen 
een cramdown op grond van § 1129(b)(2)(A) sub (iii), de indubitable equivalent 
onmogelijk.

Voordat ik toekom aan de precieze rol die dan aan credit bidding wordt toege-
schreven, is nog een klein zijstapje nodig. Bij het vaststellen van de indubitable 
equivalent gaat het om de waarde van een allowed secured claim. Deze waarde 
wordt, eenvoudigweg, bepaald door de waarde van het onderpand: 

99 Uit de Amerikaanse literatuur is een groter aantal argumenten vóór een recht op cre-
dit bidding te distilleren. Ik beperk mij in deze bijdrage tot de twee uitgewerkte rede-
neringen.

100 Jason S. Brookner, Pacific Lumber and Philadelphia Newspapers: The Eradication of a 
Carefully Constructed Statutory Regime Through Misinterpretation of Section 1129(b)
(2)(A) of the Bankruptcy Code, 85 Am. Bankr. L.J. 127 (2011). 
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‘… nothing about having security gives a secured creditor any protection above and 

beyond the value of that collateral’. 101 

In faillissement gaat het daarbij om de actuele waarde van het onderpand. De 
Court of Appeals in Philadelphia Newspapers overweegt in dit verband:102 

‘a process referred to as a ‘cramdown’ because the secured claims are reduced to the 

present value of the collateral, while the remainder of the debt becomes unsecured, 

forcing the secured creditor to accept less than the full value of its claim and thereby 

allowing the plan to be “crammed down the throats of objecting creditors.’

In de desbetreffende uitspraak wordt hiervan een voorbeeld gegeven: als een lening 
van 100 dollar wordt gesecureerd met een truck met een waarde van 500 dollar en 
ten tijde van het faillissement is de truck minder dan 100 dollar waard, dan heeft 
de financier een gesecureerd belang tot het bedrag van de ‘waarde’ van de truck, 
die inmiddels dus onder de 100 dollar ligt.103 Het gaat bij het vaststellen van de 
waarde van de allowed secured-claim dus om het bepalen van de actuele waarde 
van het onderpand.

Waardebepaling

Waardering van goederen kan volgens de Bankruptcy Court op twee manieren ge-
schieden: ‘ judicial valuation of an asset’s value, 11 U.S.C. § 506(a)(1), and free market 
valuation of an asset’s value as established in an open auction, 11 U.S.C. §§ 363(k), 
1129(b)(2)(A)’.104 Deze methoden zouden in theorie tot een juiste waardering van 
zaken moeten leiden, maar toch achtte de wetgever het noodzakelijk een bescher-
mingsmechanisme in te bouwen in de vorm van credit bidding. Een credit bid zou 
de waarde van het onderpand reflecteren, en op die manier (de zekerheidshouder) 

101 C.J. Tabb: ‘Credit bidding, security, and the obsolescence of Chapter 11’, University of 
Illinois Law Review, p. 5.

102 In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (3d Cir. 2010, Opinion *304), de 
Court of Appeals verwijst naar Kham & Nate’s Shoes No. 2, Inc. v. First Bank of Whit-
ing, 908 F.2d 1351, 1359 (7th Cir. 1990) (Easter brook, J.).

103 In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (3d Cir. 2010, Opinion *312).
104 Brief for the US as amicus curiae supporting respondent (Writ of Certiorari inz. Rad-

lax Gateway Hotel, LLC vs Amalgated Bank 11-166) p. 7/8 met een verwijzing naar de 
uitspraak van de Bankruptcy Court in Radlax.
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beschermen tegen (al dan niet bewuste) onderwaardering.105 Dit is op de volgende 
redenering gestoeld.

Indien het bod van de zekerheidshouder (al dan niet een credit bid) de getaxeerde 
waarde of het hoogst op de veiling uitgebrachte bod overtreft, vormt dat hoogste 
bod (al komt dat van de zekerheidshouder) de waarde van het onderpand.106 In Sub-
Micron Systems oordeelde de Court of Appeals met betrekking tot het credit bid:107 

‘we held that credit bidders in a § 363(b) sale could bid up to the full value of their 

loan, and that the amount of the credit bid became the value of the lender’s secured 

interest in the collateral.’ 

Het afwijzen van het recht op credit bidding zou betekenen dat aan een zekerheids-
houder de mogelijkheid wordt onthouden om het hoogste bod (bij wijze van een 
credit bid) uit te brengen. In die gevallen leidt noch de gerechtelijke taxatie, noch de 
publieke veiling tot de juiste waarde van het onderpand. Die respectievelijke waar-
den zouden dan immers lager liggen dan de hoogste prijs die de zekerheidshouder 
voor het goed had willen bieden als hij wél in de gelegenheid zou worden gesteld 
zijn bod uit te brengen. Het onderpand is in die gevallen dus ondergewaardeerd.108

Dat ook een credit bid (zoals een cash bid) als hoogste bod de juiste waarde weer-
geeft, onderbouwt Ambro in zijn dissenting opinion.109 Volgens Ambro werkt de 
praktijk op zo’n manier dat een zekerheidshouder een (hoogste) bieder nooit zal 
overbieden indien hij niet zou verwachten een hogere opbrengst voor het goed te 
kunnen krijgen dan dat hoogste bod. Andersom zou een bieder die gelooft dat 

105 In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (3d Cir. 2010, dissenting opinion 
*332) met een verwijzing naar 7 Collier 129.04[2][b][ii], at 1129-125. Zie met betrekking 
tot het reflecteren van de juiste waarde ook Brief for the US as amicus curiae support-
ing respondent (Writ of Certiorari inz. Radlax Gateway Hotel, LLC vs Amalgated Bank 
11-166), p. 23.

106 In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (3d Cir. 2010, dissenting opinion 
*320-321).

107 In re SubMicron Systems Corp., 432 F.3d 448 (3rd Cir. 2006).
108 Zie ook Jason S. Brookner, Pacific Lumber and Philadelphia Newspapers: The Eradica-

tion of a Carefully Constructed Statutory Regime Through Misinterpretation of Section 
1129(b)(2)(A) of the Bankruptcy Code, 85 Am. Bankr. L.J. 127 (2011) *136. 

109 In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (3d Cir. 2010, dissenting opinion).
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een zekerheidshouder een goed onder marktwaarde poogt te verkrijgen (en zo de 
upside voor zichzelf houdt), wel een bod uitbrengen dat hoger is dan het credit bid. 
Op deze manier zou het goed altijd juist gewaardeerd worden.110 De markt houdt 
zichzelf in evenwicht, zo lijkt Ambro te veronderstellen. Volgens Ambro hoeft men 
daarom ook niet bang te zijn dat het recht op credit bidding het biedingsproces zou 
bevriezen (chill the cash bidding). Het enkele gegeven dat een zekerheidshouder een 
credit bid mág uitbrengen, betekent namelijk niet dat hij dat ook daadwerkelijk zal 
doen. Bovendien is er op dit punt volgens Ambro geen verschil met een openbare 
verkoop waarbij een deep-pocketed cash bidder tegenover een less-well-capitalized 
cash bidder staat. Brookner voegt hier tot slot nog aan toe dat credit bidding een 
fact of life, an economic reality is. 

Kortom, volgens deze redenering wordt de waarde van een goed bepaald door het 
hoogste bedrag dat iemand bereid is voor dat goed te betalen. Een credit bid ver-
dient daarbij geen andere behandeling, of heeft geen andere status, dan een cash 
bid. Is het credit bid het hoogste van beide, dan bepaalt dat credit bid dus de waarde 
en omgekeerd. Dit geldt evenzeer ten aanzien van een gerechtelijke taxatie. Een 
hoger bod leidt tot een hogere waarde, ook als dit hogere bod een credit bid is. Zou 
credit bidding worden uitgesloten in een verkoopprocedure, dan wordt daarmee 
dus de partij die mogelijk een hoger bod had willen uitbrengen (de zekerheidshou-
der), buiten spel gezet en leidt geen enkele waarderingsmethode (veiling of taxatie) 
nog tot de juiste waarde van het goed.

De rol van credit bidding bij cash-out op ongunstig tijdstip

Naast bescherming bij waardebepaling wordt ook de bescherming ‘ from being 
cashed out at a depressed value’ genoemd als argument vóór een recht op credit bid-
ding.111 Een sprekend voorbeeld van een situatie waarin een zekerheidshouder een 
beroep deed op deze vorm van bescherming, vormt de reeds besproken Philadel-
phia Newspaper-case. Hierin was sprake van een vooropgezet overnameplan met 

110 In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (3d Cir. 2010, dissenting opinion 
*321), vergelijk ook Radlax; Writ of certiorari, p. 20: ‘[i]f a secured lender feels that the 
bids that have been submitted in an auction do not accurately reflect the true value of 
the asset (…)’.

111 R. Brubaker, Credit bidding and the Secured Creditor’s Baseline Distribution Entitle-
ment in Chapter 11, p. 9 en Radlax, Brief for the US as amicus curiae supporting respon-
dent, p. 21.
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een stalking horse bidder, waarvan een deel van de aandelen door dezelfde partijen 
werd gehouden als die van de insolvente PMH-groep. In een dergelijk geval is aan-
nemelijk dat die stalking horse bidder probeert de activa zo goedkoop mogelijk te 
verkrijgen. Zulks ten koste van de zekerheidshouder, die zijn zekerheidsrecht met 
de verkoop free and clear ziet verdwijnen.

In dergelijke gevallen waarin een zekerheidshouder meent dat een onderpand te 
goedkoop wordt verkocht, kan deze een hoger bod doen en de reeds uitgeleende 
gelden daarvoor inzetten.112 Deze bedoeling wordt ook wel in het wetssysteem 
gelezen:

‘(…) it is apparent from Section 1129(b)(2)(A)’s interaction with Sections 363(k) and 

1111(b) that Congress intended to protect the rights that secured creditors bargained 

for by preventing debtors from ‘cashing out’ creditors when the (actual or perceived) 

value of collateral is at a low point.’  113

Een zekerheidshouder die meent dat een onderpand tegen een te lage waarde wordt 
verkocht, brengt een hoger credit bid uit en verkrijgt door dat hogere credit bid het 
goed. Uiteindelijk leidt het recht op credit bidding er dus toe dat bij verkoop van 
onderpand vrij van zekerheden, de zekerheidshouder minstens de waarde van het 
goed ontvangt. Ofwel doordat hij het goed zelf verkrijgt, via credit bidding, ofwel 
doordat hij een opbrengst ontvangt die gelijk is aan, of groter is dan het bedrag dat 
hij zelf (via credit bidding) had willen betalen.114 

Credit bidding is niet beperkt tot bescherming tegen calculerend gedrag van de 
debiteur of proponent. Ook als de lage waarde verband houdt met marktomstan-
digheden en de zekerheidshouder een toekomstige waardestijging verwacht, stelt 
een credit bid de zekerheidshouder in staat om de (eigenlijke) executie uit te stellen 
tot een hem conveniërend tijdstip. De zekerheidshouder wacht tot het moment 
waarop de waarde van het onderpand is gestegen tot een acceptabel niveau, bij 
voorkeur tot een bedrag waarmee de lening volledig kan worden afgelost.

112 In re Philadelphia Newspapers, LLC, 599 F.3d 298 (3d Cir. 2010, dissenting opinion 
*332).

113 Writ of Certiorari (Brief for the US), p. 19.
114 Writ of Certiorari (Brief for the US), p. 20.
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Credit bid vs cash bid

Eerder in deze bijdrage noemde ik het recht op credit bidding ook wel het bied-en-
verrekenrecht. De argumenten vóór een recht op credit bidding zoals ik hiervoor 
heb weergegeven, lijken meer te zijn gericht op het mogen meebieden bij verkoop 
van goederen en minder op het mogen verrekenen van het uitgebrachte bod. Voor-
dat ik toekom aan beantwoording van de vraag of credit bidding voor een zeker-
heidshouder iets aan het Nederlands recht zou toevoegen, resteert daarom nog één 
vraag. Is het bezwaarlijk als een zekerheidshouder wel mag meebieden, maar dit 
niet zou mogen verrekenen met het uitstaande krediet? 

Brubaker beantwoordt deze vraag via een a contrario-redenering. Volgens Bruba-
ker is credit bidding ‘simply economic reality’. Het geld dat een zekerheidshouder 
voor activa betaalt, vloeit toch wel terug naar diezelfde zekerheidshouder. Hij ziet 
geen enkele legitieme reden om van een zekerheidshouder te verwachten dat hij 
een cheque voor zichzelf uitschrijft. Brubaker wijst vervolgens uitsluitend op moei-
lijkheden die een zekerheidshouder kan verwachten als hij wél zou kunnen worden 
verplicht tot het uitschrijven van die cheque. Hij noemt coördinatieproblemen 
bij grote syndicaatleningen en transactiekosten die gepaard gaan met het bijeen 
brengen van het benodigde kapitaal.115

Daarbij komt dat een zekerheidshouder in een Chapter 11-procedure daadwerkelijk 
een bedrag dient te betalen aan de boedel, en dat vervolgens pas bij uitvoering van 
het reorganisatieplan krijgt terugbetaald. Ook als hij het geld uiteindelijk volledig 
zou terugontvangen, heeft hij gedurende die periode dat het kapitaal in de boedel 
is ‘geparkeerd’, toegang noch beschikking over dat kapitaal. Gelet op de problemen 
die een cash bid voor de zekerheidshouder zou betekenen, ziet Brubaker in de 
poging tot het uitsluiten van credit bidding door de proponents vooral een poging 
om het de zekerheidshouder zo moeilijk mogelijk te maken.

Hij voegt daar tot slot nog aan toe dat 11 USC § 363, als het écht nodig zou zijn, het 
de rechtbank altijd mogelijk maakt om for cause het recht op credit bidding aan de 
zekerheidshouder te onthouden (zie hiervoor paragraaf 6). 

115 R. Brubaker, Credit bidding and the Secured Creditor’s Baseline Distribution Entitle-
ment in Chapter 11, p. 10.
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Credit bidding in Nederland?

11. Een recht op credit bidding: een nuttige aanvulling voor de 
Nederlandse hypotheekhouder

In deze laatste paragraaf kom ik toe aan de vraag of credit bidding in de situatie-
schetsen van par. 2 en 3 voor Nederlandse hypotheekhouders een nuttige aan-
vulling zou kunnen vormen op het instrumentarium van de hypotheekhouder. 
Daarvoor is van belang eerst vast te stellen in hoeverre een Nederlandse hypo-
theekhouder een bied-en-verrekenrecht heeft. 

In beginsel geldt bij uitwinning van een hypotheekhouder een toe-eigeningsverbod 
(art. 3:235 BW). Op grond van dit artikel is elk beding tussen hypotheekhouder en 
hypotheekgever dat aan de hypotheekhouder de bevoegdheid geeft om zich het 
verbonden goed toe te eigenen, nietig. In onderlinge samenhang zouden de artt. 
3:235 en 3:268 BW (waarin de wijze van uitwinning en verhaal is voorgeschreven) 
zien op zowel realisatie van een zo hoog mogelijke opbrengst als bescherming van 
de hypotheekgever.116 Zonder dit verbod zou de hypotheekhouder, vooral bij over-
waarde, verzuim kunnen uitlokken om zich zo het goed te kunnen toe-eigenen. 
Mag echter de hypotheekhouder eenmaal overgaan tot executoriale verkoop, dan 
mag de verkopende hypotheekhouder zelf meebieden. Een Nederlands ‘meebied-
recht’ bestaat dus al. Een dergelijk recht is echter niet als zodanig in de wet ver-
ankerd, noch als beschermingsinstrument ten behoeve van de hypotheekhouder 
bedoeld. Meebieden is slechts niet wettelijk verboden.

In tegenstelling tot meebieden, is verrekenen van het uitgebrachte bod met de uit-
staande lening niet mogelijk. Op grond van art. 3:270 BW dient de koper van een 
onroerende zaak de koopprijs in handen van de notaris te voldoen. Deze voldoet uit 
de betaalde koopprijs de kosten van executie. Daarna keert hij de netto-opbrengst 
aan de hypotheekhouder uit. Het recht op credit bidding, als bied-en-verrekenrecht, 
zou, vanuit het perspectief van de hypothecair financier, op dit punt een verrui-
ming van de Nederlandse executieregels zijn.

116 Pitlo/Reehuis & Heisterkamp 2012, Goederenrecht, p. 552.
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Credit bidding een toevoeging?

Materieel gezien zou credit bidding waarschijnlijk voor de hypothecair financiers 
een bescheiden toevoeging vormen op het Nederlandse recht. De voornaamste 
voordelen van credit bidding ten opzichte van de huidige Nederlandse procedure 
(laat ik het cash bidding noemen) moeten worden gevonden in de vorige paragraaf 
‘Cash vs. credit bid’. Deze zijn met name gelegen in transactiekosten, voorkomen 
van coördinatieproblemen, de (on)mogelijkheid om de vereiste (grote) som geld in 
handen van de notaris te krijgen, en het tijdsverloop tussen het moment waarop 
de koopprijs aan de notaris wordt betaald en de notaris de netto-opbrengst weer 
uitkeert. 

Omdat de Amerikaanse discussie zich vooral richtte op het meebiedaspect, lijkt 
het verrekenaspect van het recht op credit bidding wat ondergeschikt.117 De be-
zwaren die in de Amerikaanse literatuur zijn geconstateerd (zie par. 10), lijken 
vooral van praktische aard te zijn, en daardoor misschien minder cruciaal. Toch 
meen ik dat zij niet onbelangrijk zijn. Deze praktische bezwaren differentiëren 
bijvoorbeeld tussen verschillende typen hypotheekhouders, vooralsnog zonder dat 
mij van gegronde redenen daarvoor is gebleken. Met deze differentiatie bedoel ik 
dat bijvoorbeeld particuliere hypotheekhouders, maar ook financiers van grote 
syndicaatleningen, grote moeite kunnen hebben om het bedrag van een cash-bod 
bij elkaar te brengen om het in handen van de notaris te kunnen storten. De mate 
waarin dit (in de praktijk) daadwerkelijk problemen oplevert, en dus of de finan-
cieringspraktijk behoefte heeft aan een recht op credit bidding, vormt onderwerp 
van nader onderzoek en valt buiten het bestek van deze bijdrage.

Bij mijn, terughoudend bedoelde, constatering dat het invoeren van een recht op 
credit bidding voor hypothecair financiers een bescheiden toevoeging aan het Ne-
derlands recht zou vormen, is bovendien geen rekening gehouden met eventuele 
‘sturende’ effecten van zo’n recht in de faillissementswetgeving. Zo is denkbaar dat 
hypotheekhouder en hypotheekgever zich ten opzichte van elkaar en ten opzichte 
van een eventuele bewindvoerder of curator anders zullen gaan opstellen. Het is 

117 Heel vreemd is het overigens niet. In de Amerikaanse procedures werd aan de zeker-
heidshouder primair het recht om mee te bieden (inclusief verrekening) onthouden. 
Het is in die gevallen niet heel zinvol om in te gaan op de verrekeningsbevoegdheid: 
zonder meebieden komt een zekerheidshouder immers ook niet aan verrekening toe.
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verder niet ondenkbaar dat invoering van een dergelijk recht voor anderen dan 
de hypotheekhouder negatieve gevolgen of (bij)effecten heeft. Ook deze effecten 
blijven buiten het bereik van deze bijdrage. 

Credit bidding als oplossing voor de geschetste problemen?

Aan het slot van deze bijdrage laat ik de eerder met betrekking tot het Nederlandse 
recht geconstateerde problemen voor een hypotheekhouder nog eens de revue pas-
seren. Ik beantwoord daarbij de vraag of een recht op credit bidding een gunstig 
effect zou kunnen hebben op oplossing van die problemen.

Probleem 1: onderdekking en een surseanceakkoord

In geval van een surseanceakkoord moet de vordering van de hypothecair financier 
worden gesplitst in een gedekt en een ongedekt gedeelte. Hiervoor is waardering 
van het onderpand noodzakelijk en ligt het risico van onjuiste waardering op de 
loer. Zoals in par. 10 is gebleken, ligt de belangrijkste wijze van bescherming van 
de zekerheidshouder in de kern bij het voorkomen van onderwaardering van in 
zekerheid gegeven goederen. Zou credit bidding de juiste waardering van deze 
goederen in geval van een surseanceakkoord kunnen bevorderen? 
Waarschijnlijk niet. Het waarderingsprobleem van de Nederlandse hypotheek-
houder speelt zich namelijk af buiten een verkoopprocedure waarin credit bidding 
dan een plaats zou moeten krijgen. Overleg tussen schuldenaar en schuldeiser 
blijft geïndiceerd (zie par. 2); verkoop blijft ‘slechts’ een sanctie op mislukt overleg. 
Bovendien merkte ik eerder al op dat verkoop van het onderpand in surseance de 
continuïteit in gevaar zou kunnen brengen. Dit bezwaar wordt door het opnemen 
van een recht op credit bidding in de Nederlandse faillissementswetgeving in elk 
geval niet weggenomen. Vooralsnog lijkt het recht op credit bidding de door mij 
omschreven problemen in surseance niet te kunnen oplossen. 

Probleem 2: onderdekking en gedwongen verkoop in faillissement 

Het probleem dat voor een financier speelt in faillissement van zijn debiteur is van 
geheel andere aard. Faillissement, en meer in het bijzonder de termijnstelling van 
art. 58 Fw, zou een hypotheekhouder kunnen dwingen tot verkoop op een moment 
dat de waarde van het onderpand laag is. In tegenstelling tot in surseance is in deze 
gevallen dus wél sprake van een verkoopproces waarin het recht op credit bidding 
kan worden opgenomen.
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De tweede manier waarop credit bidding in de VS de zekerheidshouder beschermt, 
is doordat het moet voorkomen dat de zekerheidshouder te maken krijgt met een 
cash-out op een moment dat de waarde van het onderpand (te) laag is. Dreigt het 
onderpand tegen een te lage waarde te worden verkocht, dan heeft de zekerheids-
houder de mogelijkheid via een credit bid het onderpand te verkrijgen. In dit kader 
zou een bied-én-verrekenrecht de Nederlandse hypotheekhouder kunnen baten. 
Nu de hypotheekhouder op grond van het Nederlandse recht al mag meebieden 
bij openbare verkoop, zit het voordeel dus in het verrekenaspect van credit bidding. 
Het opnemen van een bevoegdheid tot credit bidding in het Nederlandse recht zou 
daarom voor een hypotheekhouder mogelijke praktische bezwaren met betrekking 
tot een cash-bod wegnemen. Vanuit het perspectief van de hypothecair financier 
kan credit bidding dus een nuttige (praktische) oplossing bieden voor het probleem 
van gedwongen verkoop in faillissement.118

12. Conclusie

In het eerste gedeelte van mijn bijdrage heb ik een tweetal probleemgevallen ge-
schetst voor een hypotheekhouder die te maken heeft met onderpand dat ‘onder 
water’ staat. Beide gevallen doen zich voor in geval van insolventie van de debiteur. 
In surseance kampt de hypotheekhouder mogelijk met waarderingsmoeilijkheden. 
In faillissement ontkomt hij niet aan verkoop van het onderpand en termijnstelling 
door de curator kan het verkoopmoment verder vervroegen. Als de actuele waarde 
van het onderpand lager is dan de hypothecaire vordering, dient de financier ver-
lies te nemen en kan verkoop op dat moment dus onwenselijk zijn.

In de VS bestaat in insolventieprocedures een bijzondere bevoegdheid voor zeker-
heidshouders: het recht op credit bidding. Een zekerheidshouder wiens onderpand 
in het kader van een Chapter 11-procedure wordt verkocht, mag bij de verkoop 
meebieden én zijn bod verrekenen met het uitstaande krediet. Deze bevoegdheid 
wordt in verband gebracht met onder meer waardering van goederen en bescher-
ming van de zekerheidshouder tegen een cash-out op een moment dat de waarde 
van het onderpand laag is. Credit bidding in deze vorm zou voor Nederlandse 

118 Ook buiten faillissement is gedwongen verkoop door de hypotheekhouder denkbaar. 
Deze gevallen zijn echter buiten deze bijdrage gehouden.
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hypotheekhouders een bruikbare aanvulling op het hypotheekrecht kunnen zijn 
in de hiervoor geschetste situaties.

In het slot van deze bijdrage heb ik verslag gedaan van mijn onderzoek naar het 
antwoord op die vraag: voegt credit bidding, als bied-én-verrekenrecht, vanuit het 
perspectief van de hypothecair financier iets toe aan het Nederlands recht? Hieruit 
bleek dat de Nederlandse hypotheekhouder reeds het recht heeft om mee te bieden 
bij executie van het onderpand. Het aspect dat dus van toegevoegde waarde zou 
kunnen zijn, is het verrekenaspect. Een dergelijke verrekenbevoegdheid brengt 
voordelen mee als besparing van transactiekosten en het voorkomen van pro-
blemen van financiers om de koopprijs van een vastgoedobject bijeen te brengen.

Een recht op credit bidding kan voor een hypotheekhouder in faillissement van 
zijn debiteur voordelig uitpakken. Of invoering van een recht op credit bidding 
in Nederland daarom aanbeveling verdient, behoeft nader onderzoek. Het boven-
staande biedt daarvoor in ieder geval voldoende aanknopingspunten.


