De WHOA: herstructureringstool bij dreigende insolventie
De regeling biedt de mogelijkheid om buiten faillissement schulden te herstructureren via een dwangakkoord met als doel zoveel mogelijk waarde te behouden en een
faillissement te voorkomen. Het akkoord werkt ook tegenover schuldeisers die tegen het akkoord hebben gestemd. Tijdens de herstructurering via de WHOA blijft de ondernemer
in beginsel ‘baas’ van zijn of haar c.q. diens eigen onderneming. De WHOA staat open voor iedere onderneming ongeacht de rechtsvorm (m.u.v. banken en verzekeraars).

1

Start WHOA-traject

Een WHOA-traject kan worden gestart doordat de
onderneming een startverklaring deponeert bij de rechtbank
of de rechtbank verzoekt om de benoeming van een
herstructureringsdeskundige. Naast de onderneming
kunnen ook schuldeisers, aandeelhouders en de OR of
een personeelsvertegenwoordiging de benoeming van een
dergelijke deskundige bij de schuldenaar verzoeken.
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Aanbieden van het akkoord

Door de onderneming of de herstructureringsdeskundige kan
een akkoord worden aangeboden aan de schuldeisers. Dat
hoeven niet alle schuldeisers te zijn. Bepaalde schuldeisers
kunnen buiten het bereik van het akkoord worden gelaten.
Het akkoord is vormvrij, terwijl het aanbod van de
schuldenaar in verschillende vormen kan worden gegoten,
zoals verlenging van de ﬁnanciering, aanpassing van
overeenkomsten, het verruilen van schulden voor aandelen
(“debt for equity”) en kwijtschelding. Door middel van het
akkoord worden de rechten van schuldeisers gewijzigd.
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Indeling in klassen en stemming

Schuldeisers (en aandeelhouders) worden in klassen
ingedeeld en er wordt per klasse gestemd over het akkoord.
Per klasse geldt een vereiste meerderheid van 2/3 van het
bedrag aan vorderingen (of geplaatst kapitaal). Er wordt dus
niet hoofdelijk gestemd.

Meer informatie?
Voor meer informatie over de WHOA bezoek de
Boels Zanders WHOA-wijzer via whoa-wijzer.nl
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Homologatie van het akkoord door de rechtbank

De rechtbank kan worden verzocht het akkoord te
homologeren (goedkeuren). Daarvoor zal meestal vereist zijn
dat een zogenaamde ‘in the money’ klasse met het akkoord
heeft ingestemd.

