vorderingdoor zorgvuldighet reorganization plan of liquidationplan en het
daarbij gaande " disclosurestatement"
te analyseren. Zoals gezegd bevatten
het plan en het disclosurestatement
informatieover de waarde van de boedel-activaten opzichtevan de ingediendevorderingenen andereclaims.
Het is belangrijkom alle documentatie
met betrekkingtot de vordering,zoals
de door de claimsagent gestempelde
en teruggezondenkopie van de ingediende "proof of claim" (zie paragraaf
V), onderliggendecontractenen verzonden facturene.d. te bewarenzodat
deze eventueelals bewijs van het bestaan en rechtsgeldigheid
van de vordering aan een potentièlekoper overlegd kunnenworden.

Vlll. Gonclusie
Hoewelhet Amerikaansefaillissementsrechtin het algemeengunstigis
voor de schuldenaar,kunnencrediteuren bepaaldestappennemenom hun
rechtenveiligte stellen.Allereerstzal
de crediteurmoetenvaststellenof zijn
vorderingreedsvoor het volledigebedrag door de faillietals onvoorwaardelijk,liquideen onbetwistis erkend.Als
dit niet het gevalis, zal de crediteur
moetennagaanwat de deadlinevoor
het indienenvan vorderingenis, en
waar en hoe dit dient te gebeuren.
Als de vorderingvan de crediteuris
erkend,heeftde crediteurhet recht om
te stemmenover het Chapter11 reor-

ganizationof liquidationplan.Crediteurenkunnenproberenom hun vorderingenvoortijdigte verkopen.In dat
geval is het belangrijkom een idee te
krijgenvan de marktwaardevan de
vorderingdoor het Chapter11 plan en
het bijbehorende"disclosurestatement" nauwkeurigte analyseren.
Mark van Ophem
Werkzaambij Allen & Overy in New
York als Nederlandsen Amerikaans
advocaat.

www.f enedexpress.nl
Veren igde Staten
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In deze bijdrage komen praktische
aspecten omtrent betalingsverkeer
in, naar en vanuit de Verenigde
Staten aan bod.

betaalmiddelen.
Het laatsteis onderverdeeldnaar'Business,betalingsverkeernationaal','Business,
betalingsverkeerinternationaal'
en'Overheid'.

Als zaken worden gedaan met een
Amerikaanseafnemerof toeleverancier,gaan geldstromenover en weer.
Hoe werkt dat met de VS en Amerikaansebedrijvenen overheden?
De VerenigdeStaten,althansveel
bedrijvenen instantieszijn traditioneel
in hun betalingsverkeer,
het principe
van betalingper cheque is nog gemeengoed.Veeloverheidsdiensten,
zowel federaalals statelijkeisen
betalingper chequeof eventueel
money order.Veel bedrijven,vooral zij
die van het Internethun businessmaken, zijn flexibelervoor wat betreft die
mogelijkheden,
ook betalingenper
creditcard,debitcardof Escrow zijn
mogelijk.
Hiernameer,onderverdeeldnaarsoorten betaalmiddelen en -instrumenten,

B e t a a l m i d d e l e ne n instrumenten

naar betaling, levering en zekerheid en
vervolgens naar soorten besfemmelingenlontvangersvan de betreffende

Het chequeverkeer
De chequeals betaalmiddelis in
Nederland,voor wat betreft het nationale betalingsverkeer
al enigetijd uit
beeld.Waarvoor invoeringvan de
EUROnog regelmatigEurocheques
opdoken,werd het gebruikdaarvanna
invoeringvan de EUROoverbodig.
Binnende EuropeseUniewordt nog
wel regelmatigmet chequesbetaald,
bijvoorbeeldin het betalingsverkeer
tussen Nederlanden landenals Frankrijk en Belgiè.Zo ook binnende
VerenigdeStaten, waar cheques nog
een regulierbetaalmiddelzijn.
Een cheque voorzietin een soort van
waarborg.Degenedie de cheque
uitschrijft,dient zorg te dragenvoor
dekkingvan de bank, waaropde
chequewordt uitgeschreven.

Een chequedie wordt geblokkeerdof
geweigerd,in de VS 'bounced'genoemd,leidttot opleggingvan een
(administratieve)
boete van de incasserendeinstantie,van de bank en
veelaltevensvan de bestemmeling.
Een cheque laten bouncenis nog net
geen capitolcrime,maar het dient
echt niet te vaak voor te vallen.Ter
voorkomingvan het bouncen,kan
'overdraftprotection'
worden aangevraagd,waarbij tot een nader overeen
te komen bedragde bankrekeningin
de min kan komen te staan.
Betalingen per creditcard
De verreweggemakkelijkstemanier
van betafenis die middelscreditcard.
De aankoopwordt voorgefinancierd
door de creditcardmaatschappij,die
eens per maand de uitgavenincasseert van de uitgever.De verkoper
betaalteen bepaald percentageover
het met de creditcardbetaaldeaankoopbedragaan de creditcardmaatschappij.Betalingenper creditcard
kunnenper telefoon,schriftelijkper fax
of brief of on-lineworden gedaan.

Betalingen per debitcard
Betalenmet een debitcard is als betalen van een spaarrekening.
Eerstwordt
geld geparkeerdop een soort van
Chipknipof Protonkaart,waarna
uitgaventer hoogtevan de debitcard
limietkunnenwordengedaan.
Voorbeeldenzijn de reeds genoemde
chipknipen de oplaadbarekaartvoor
de telefoon.Het principevan de
debitcardkomt men in de VS wel
tegen, maar minderfrequentdan de
creditcardof de 'koop op afbetalingfaciliteit'.
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meerderedeelbetalingenaan een
escrow agent te worden betaald.
Een escrowagent is een 'independent
trusted third party', die het (aan)betaalde geld beheert,totdat beide partijen,
de leverancieren de afnemerhun
verplichtingenten opzichtevan elkaar
zijn nagekomen.
Nadat het geheletransactiebedragis
ontvangendoor de escrow agent,
geeft deze een uniekecode uit aan de
afnemer.Nadat de afnemeral dan niet
middelscontroleop werking/productspecificatiesetc. heeft bepaald,dat
het product voldoet, geeft de afnemer
Betalingen on-line
de code over aan de leverancier.
Dezevorm van betalenhangt veelal
Indiende leverancier
die uniekecode
samen met betalenper creditcard.
aan de escrow agent geeft, betaaltde
Over het lnternet kan 'secure' worden
laatsteonherroepelijk
uit. Geeftde
betaald,middelsbeveiligdewebsites,
afnemerde code niet af, dan is hij in
te herkennenaan een padlockof een
veel gevallende aanbetalingkwijt
https-aanduidingin het internetadres; indienovereengekomen.
voorbeeldenvan als veiliggeachtebeOok voor kleinereen on-linetransactaalportalenzijn l-escrow en Ecash/
ties wordt escrow gebruikt;daarbij kan
DigiCash.Het is niet aan te radenom
het dan gaan om transactiesdie te
groot zijn voor betalingper creditcard
betalingenmet creditcardste verrichten via websites,die niet 'secured'
in verbandmet een creditcardlimiet,
zijn, vanwege het wezen van het Intermaardie te snel dienente geschieden
net (worldwide web), waarop creditom via het reguliere(trage)bancaire
card-gegevensin het digitaleheelal
verkeerte laten lopen.Een voorbeeld
worden gestuurd.Betalingen/transac- is de aankoopvan een zaak via Ebay,
ties over het Internetkunnenonder
een veilinghuisop het Internet.Let op,
bepaaldevoorwaardenrisicoloos
de 'independenttrustedthird party'
geschiedenvia sites van creditcard
kan voor de koper van een zaak indeproviders;Mastercardgarandeertgeen pendenten onbekendzijn,voor een
risicobij oneigenlijkof frauduleus
frauduleuzeverkoperniet; de koper
gebruik,indienin de VS is betaaldmet
kan van een afstandde betrouwbaareen Mastercarddoor een natuurlijke
heid van een escrowagent veelalniet
persoon,Visa en Discovercard bieden beoordelen.Een aanbiederop het Inbeschermingindienover hun eigen
ternet die via Escrowverkoopt heeft in
beveiligde(128-bitsencryptedtechno- de regel een door de aanbiederzelf
logy) sites wordt betaald.Betaalgeerkendeof een algemeengoed bekend
drag op een creditcardwordt door
staandeescrow agent, waarmeewordt
sommige creditcardaanbieders
samengewerkt.
geobserveerd;indienhet betalingsgedrag (aanzienlijk)afwijkt van
Betalingen middels bank wiring
normaal,kan een betalingbijvoorbeeld Dezeinmiddelstraditioneletussenniet worden geaccepteerden worden
vorm houdt het middentusseneen
transactiesstopgezet.
betalingper overschrijvingskaart
en
een on-linebetaling.Middelseen interBetalingen middels Escrow
nationalwire transfer,maakt de bank
Een relatiefnieuwevorm van internati- van de betalendepartijop een snelle
per SWIFT)manier
onaaf'zeker betalen'is die middelsEs- (bijv.internationaal
crow.Als voorbeeld:een machinefabri- geld over naar de bank van de ontvankant exporteert machines naar een VS gende partij,al dan niet door gebruikafnemer.Indien partijenafsprekendat
makingvan correspondentbanken,
ter
wordt geleverdop basis van
doorgeleiding.
escrow,dienendoor de afnemereen of

Betalingen middels cash wire transfer of money transfer
Een in het handelsverkeer
minderalgemeen geaccepteerdbetaalmiddel.
Eerderwordt deze vorm van betalingsverkeergebruiktom geld over te
maken naarfamilieof bekenden,direct
nadat het geld middelswire is ontvangen, wordt het uitbetaaldaan de
bestemmeling,
hetgeenenigszins
vergelijkbaaris met de kasuitbetaling
via GWK in Nederland.Aanbieders
hiervanin de VS zijn onder meer
WesternUnion en MoneyGram.Het
aanhoudenvan een bankrekeningin
de VS en/oî in Nederlandis niet nodig.
Een moneytransferis een variantop
de money order; nadeel kan zijn, dat
de fysiekeontvangervan de money
transferaangeslotendient te zijn op
het netwerkvan de zender;ander
nadeelkan zijn dat de naam van de
ontvangendecontactpersoondient te
worden vermeld,hetgeendit betaalinstrumentmindergeschiktmaakt voor
betalingenaan bijv.overheden.
Betaling middels money orders
Een money order lijkt op een normale
cheque.Het betrefteen gelijkend
document,dat in de VS kan worden
gekocht bij bijvoorbeeldbankenen
supermarkten.Het document bevat
een waarde,die gelijkis aan het
bedrag,dat daarvooris betaald.Als
voorbeeld:een money order ter waarde van USD$1,000 wordt aangekocht.
De koper betaaltde USD$1,000 plus
transactiekostenaan de verkoper,
bijvoorbeeldTravelersExpress
of
WesternUnion.De koper vult alle
gegevensin, die normaliterook op een
chequeworden ingevuld,daarnaast
dienengegevensvan de koper zelf te
worden ingevuld.Het verschiltussen
een chequeen een money order is de
onderliggendebankgarantieen -rekening.
Een chequewordt in de regeluitgegeven aan een houdervan een bankrekening, een money order kan contant
worden gekochtzonder bankrekening.
De tegenwaardevan een money order
kan zowel worden gecasht als worden
bijgeschrevenop een bankrekening.
Money orders kunnentevenson-line
worden aangekocht;middelsbetaling
per creditcardkan on-lineeen money
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order worden opgemaakten worden
verstuurdnaar de ontvangerin de
VerenigdeStaten.

Betaling, levering en
zekerheid
Escrow en zekerheid
Betalingenmiddelseen escrow account garanderengeheleof gedeeltelijke betaling,afhankelijkvan wat
contractueeltussen partijenis
De escrow agent
overeengekomen.
fungeertals (nietsandersdan) een
neutralederde-partij,die op basisvan
door partijenaangegevenvoorwaarden
het geld parkeerten vervolgensna
goedkeuringdoor partijenfourneert.
Het principeis enigszinsvergelijkbaar
met dat van een G-rekening.Het geld
staat niet ter beschikkingvan partijen,
andersdan na afrondingvan de
transactie,die aan de escrow account
ten grondslagligt.
Bij Escrow dient vooruit te worden
betaald,waarom wordt men daartoe
bewogen?
Voordeelvan dezevorm van vooruitbetalen kan zijn,dat de garantieop
nakomingvan verplichtingenvan de
verkopergroter is, deze wordt immers
pas betaald bij levering,eh voor zover
goedgekeurddoor de koper.Ander
voordeel kan zijn,dat het risico op

gelden
verliesvan vooruitbetaalde
bijvoorbeelddoor een faillissementvan
de verkoperwordt verkleind.Geld dat
aan een verkoperis vooruitbetaaldvalt
een escrow
in de faillissementsboedel,
accountvalt daarbuiten.De betalingsverplichtingdie samenhangtmet de
order of bestellingbestaat uiteraard
nog wel, nakomingdaarvanis afhankelijkvan het werk van een curator (de
'receiver').
Letter of Gredit en zekerheid
Een letterof credit biedt een onmiddellijkegarantieop betaling.Middelseen
letterof credit wordt een bepaaldgeldbedragveiliggesteldof gegarandeerd
ten behoevevan betalingaan de
verkoper.Indiende verkoperaan ztjn
heeft
of haar leveringsverplichting
voldaan,kan dezeop basisvan de
voorwaardenin de letter of credit
betalingverzoeken.Deze betaalgarantie is een mindergeèigendinstrument
in de VerenigdeStaten,mede omdat
de kostenervanbehoorlijkkunnen
oplopenen omdat het de totale
kredietruimtebeperkt.Verkoopmet
gebruikvan een letterof credit kan op
weerstandvan een Amerikaanse
afnemerstuiten.Overigenskan een
letterof creditzowel door een bank als
door een andereguarantor,zoalseen
worden gegeven.
derde-corporation

Standby Letter of Credit en
zekerheid
Dit is een afgeleidevan een letterof
credit als hierbovenbeschrevenen
fungeertmeer als een bankgarantie
indiende koper of afnemerniet betaalt
met het
of niet in overeenstemming
onderliggendecontractaan de
voldoet.De
betalingsverplichtingen
kan
dan de standby letter of
verkoper
inroepen
als een bankgarantie.
credit
Bestem mel in ge nl ontva n -

gers
Business, betali ngsverkeer
nationaal
verschilNationaalkunnen(uiteraard)
worden
lende betaalmogelijkheden
benut.Alle hiervoorbehandelde
vormenkunnenworden benut,mits als
zodanigovereengekomen.Sommige
(typen)bedrijvenhanterenspecifieke
voorwaarden.Een autohandelaarzal
slechts na contante ontvangstvan de
aankoopprijsovergaantot registratie
van de aangekochteauto op naam van
de koper.Usanceis contantebetaling
vooraf,opvolgenderegistratieen
leveringachteraf.Dat laatstekan in de
praktijktot vervelendesituatiesleiden,
indiende verkopertussentijdsfailleert
of de wijk neemt.
Welhaastoverbodigte zeggen,maar

Frequent voorkomende betaalmogelijkhedenen -instrumenten in overzicht
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(3) Als onder (2)
4) Als onder (2)
(5) Als onder (2), bovendien veelal enkel
verkrijgbaarin de VerenigdeStaten, niet
tevens daarbuitendeVerenigdeStaten, niet
tevens daarbuiten
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een per Internetverkopendbedrijf zal
zich nadrukkelijkop het standpunt
stellenniet te verkopentegen contanten, enkeltegen betalingper cheque
of bij voorkeurper creditcard.

nal wire transfer.Andersoffi,vinden
betalingenvanuitde VerenigdeStaten
aan een Nederlandseontvanger,vaak
plaatsmiddelshet sturenvan een
cheque,die aan de bank van de ontvangerin Nederlandter acceptatie
wordt aangeboden.Groterebetalingen
van de VS naar Nederlandvinden
evenwelveelalelektronisch(wire)
plaats.

money transfer,leidt dat tot het niet in
behandelingnemenvan een aanvraag.
Ondanksdat het correcte bedrag zou
zijn betaald en de correcte referentie
zou ziin opgegeven,wordt met de
procedureniet aangevangen,omdat
geen directecontrole(chequeof
Business, betalingsverkeer internationaal
money order bij de aanvraagte
Internationale
betalingengeschieden
voegen)mogelijkzou zijn en niet aan
veelalper bank, al dan niet gedekt
de betaalmiddelvoorwaarde
zou zijn
middels bankzekerheden.Bij grotere
voldaan.Het'onverschuldigdbetaalde
betalingenen betalingenop basisvan
Overheid
bedrag' gerestitueerdkrijgenis zo
Amerikaanseoverhedenontvangen,
een project,komt men veelaldeel- of
mogelijkeen even hard te krakennoot
tegen,al dan niet
normaliterbij voorkeurper cheque.
schijfbetalingen
als het voor indieninggereedmaken
nadat controledoor de afnemerheeft
Een betalingaan een overheidsdienst, van een AmerikaanseVPB-aangifte
plaatsgevonden.
Kleinerebetalingen
die afwijkt van hetgeenaan betaaldoor een Nederlandseboekhouder.
kunnenbijna altijd per creditcardworvoorwaardenis voorgeschreven,kan
leidentot verliesvan de betaling,
den gedaan.GroterebetalingengeHans van Velzen
vanwegede onmogelijkheid
beurenmiddelscheque,money order
tot
Van VelzenC.S. The NetherlandsB.V.
verwerkingof tot langevertragingbij
of wire transfer.Grote betalingendiehttp://vviworld.net
nen bij voorkeurper bank te gebeuren, restitutie.Voorbeeldis de betalingvan
e-mail: vvcs.nl@vviworld.
net
van de geldlegesvoor een werkvergunningaanvanwegetraceerbaarheid
vraag bij het AmerikaanseBureauof
stroom en vanwege rapportagevoorwaardenin Nederlanden de Verenigde Citizenshipand lmmigrationServices,
het voormaligelNS. Indienniet per
www.f enedexpress.nl
Staten.Betalingenvanuit Nederland
chequeof moneyorder wordt betaald,
V e r e n i g d eS t a t e n
naar de VerenigdeStaten geschieden
I
@
I
maar bijvoorbeeldmiddelswire of
veelalmiddelsSWIFT,een internatio-

Voorlopige toepassing handelsakkoord tussen EG en Egypte
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In 2001 zijn de EG en Egypte gestart
over een
met onderhandelingen
nieuwebrede handels-en samenwerkingsovereenkomst (Euromediterrane Overeenkomst).
In afwachtingvan de inwerkingtreding
van de EuromediterraneOvereenkomst
waarbij een associatietot stand wordt
gebrachttussen de EG, enerzijds,en
Egypte,anderzijds,die op 25 juni 2001
werd ondertekend,hebbende EG en
Egypte zich ertoe verbondenprocedures goed te keurenvoor de voorlopige
toepassingvan de bepalingenin de
overeenkomstmet betrekkingtot de
handel en aanverwantezaken.
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Dit betekenteen geleidelijkeverbetering van de toegangtot de Egyptische
markt voor productenuit de EG.
zullenhelemaalgeen
Uiteindelijk

douanerechtenmeer hoevente
worden betaald.Niet alleenindustrieproducten profiterenvan deze vrije
handelmaar ook landbouwproducten
uit de Egyptezulleneen betere
toegangtot de EG-marktkrijgen.
Voor exporteursin de EG houdt dit in
dat het douanerechtdat wordt
gehevenbij invoerin Egyptevan een
welke zijn
aantalindustrieproducten
opgenomenin Bijlagell bij de
Overeenkomstmet 25% is verlaagd.
Voor sommigelandbouwproducten
uit
de EG zijn de invoerheffingenook wat
lager gewordenVoor importeurs
betekentdat van bepaaldelandbouwgoederenuit Egyptenu minder
invoerheffingenbetaaldhoevente
worden.

De verlagingvan het douanerechtzijn
met ingangvan 1 januari2OO4van
toepassing.
(Besluitvan de Raad nr. 2003/913/EG,
19-12-2003;PublicatiebladEU nr.
2003/L345, 31-12-2003)
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