Van wie zijn eigenlijk de goederen die bij
de Amerikaanse distributeur liggen
opgeslagen? Een vraag die opeens
relevant is als de curator zich meldt.

Carl M.R. van der Zandt
en Stéphanie Cassimon

Consignatie in de VS

Dagelijks gaan enorme hoeveelheden producten de Atlantische Oceaan over richting
de masteropleiding Rechten aan de Fordham Law School in New York.

Carl M.R. van der Zandt is advocaat te New York. Stéphanie Cassimon volgt

Distributeur
failliet?
de Verenigde Staten (VS). Veelal schakelen Nederlandse bedrijven een Amerikaanse
distribiteur in om hun producten daar op de markt te brengen. Lastige punten bij de
onderhandelingen zijn vrijwel altijd de betalingsvoorwaarden en het voorraadrisico.
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Het is bij consignatie essentieel om te handelen

cated notification moet worden gedeponeerd

volgens de regels van de staat van vestiging van
de Amerikaanse distribiteur. Door aan alle voor
waarden, depots en aankondigingen te voldoen
krijgt de leverancier een Purchase-Money Security Interest in Inventory (PMSI). Met een PMSI
krijgt de leverancier een voorrangsrecht op de in
consignatie geleverde goederen dat deze kan
inroepen tegen andere schuldeisers, inclusief
schuldeisers met oudere zekerheidsrechten.
In geval van faillissement van de distributeur of
consignatienemer kunnen de in consignatie ge
leverde goederen buiten het faillissement wor
den gehouden. Wel zo prettig!
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Amerikaanse distributeur failliet? Voorkom dat de curator
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