Whitepaper WHOA

Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Deel 2

De WHOA in het kort

De WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhands Akkoord. Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede kamer aangenomen en wordt
nu in behandeling genomen in de Eerste Kamer. Indien het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zal de wet naar
verwachting niet eerder dan op 1 januari 2021 in werking treden.
Als de WHOA erdoor komt wordt een wettelijke mogelijkheid gecreëerd om buiten een faillissementssituatie of een surseance van betaling
een dwangakkoord aan te bieden aan de crediteuren van een bedrijf dat in financiële moeilijkheden verkeert.
In deze en komende bijdragen gaat het team Corporate Advisory in op het wetsvoorstel. Wat verandert er ten opzichte van de huidige
situatie, hoe werkt de procedure en waarop dient u bedacht te zijn indien u in aanraking komt met de WHOA?

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de WHOA, neemt u dan contact op met Jeroen Tulfer van team Corporate Advisory.
Jeroen Tulfer
Advocaat Ondernemingsrecht
088 - 30 40 187
tulfer@boelszanders.nl

Disclaimer
De informatie die u hierna aantreft is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Aan deze informatie kunt u geen rechten ontlenen en u dient deze
informatie niet als advies te beschouwen. Boels Zanders Advocaten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat als gevolg van onjuiste of
incomplete informatie. Dit overzicht bevat informatie die door het auteursrecht, merkenrecht of ander eigendomsrecht wordt beschermd.
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DEEL 2:

Twee smaken, wie is de
Herstructureringsdeskundige en de
Observator, gevolgen voor lopende
overeenkomsten en de afkoelingsperiode

In dit tweede deel ga ik in op het verschil tussen de openbare en

Openbare vs. besloten procedure

besloten WHOA procedure. Vervolgens bespreek ik de (rol van

Er bestaan twee soorten WHOA procedures. De openbare

de) herstructureringsdeskundige en de observator. Ten slotte

procedure en de besloten procedure. Het verschil tussen

besteed ik aandacht aan de gevolgen van de WHOA voor lopende

beide wordt min of meer al duidelijk door de benaming. De

overeenkomsten, alsook de afkoelingsperiode.

openbare procedure is openbaar en wordt gepubliceerd in het
Insolventieregister, de Staatscourant en het handelsregister.
De besloten procedure niet. In de besloten procedure worden
verzoeken in het kader van de WHOA procedure ook behandeld in
de raadkamer van de rechtbank. De besloten procedure vindt dus
in betrekkelijke rust plaats.
Nu zal de lezer zich misschien de vraag stellen waarom dan
gekozen kan worden voor een openbare procedure. Het is
toch juist goed als er geen ruchtbaarheid wordt gegeven aan
de financiële problemen? Dat is inderdaad een argument om
te kiezen voor de besloten procedure. Het voordeel van de
openbare procedure is echter gelegen in het feit dat op de
openbare procedure de Insolventieverordening van toepassing
is. Dat betekent dat de Nederlandse rechter rechtsmacht heeft
om te beslissen op een verzoek tot toepassing van de openbare
WHOA procedure als de schuldenaar zijn COMI (Centre Of Main
Interest) of een vestiging in Nederland heeft. Beslissingen in
het kader van de openbare procedure worden vervolgens ook in
andere lidstaten (Denemarken uitgezonderd) erkend. Een nadeel
van de toepasselijkheid van de Insolventieverordening is dat die
verordening ook bepaalt dat zekerheidsrechten op goederen die
zich ten tijde van het openen van de procedure (in casu de WHOA)
op het grondgebied van een andere lidstaat bevinden, niet worden
aangetast. De schuldeisers met zekerheidsrechten op deze
goederen kunnen die dus gewoon uitoefenen.
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Indien wordt gekozen voor de besloten procedure heeft de

De rechtbank bepaalt bij de benoeming wat het salaris is dat de

Nederlandse rechter rechtsmacht indien de schuldenaar in

herstructureringsdeskundige in rekening mag brengen. Dit salaris

Nederland is gevestigd of de zaak anderszins voldoende met

komt ten laste van de schuldenaar tenzij de meerderheid van de

de rechtssfeer van Nederland is verbonden. De erkenning van

schuldeisers het verzoek steunt. Dan zullen zij de rekening moeten

beslissingen en doorwerking van rechten van schuldeisers op

oppakken.

goederen die zich in andere lidstaten bevinden, zal in een besloten
procedure op grond van het internationale privaatrecht moeten

De Herstructureringsdeskundige heeft recht op alle informatie

worden beoordeeld.

en is (uiteraard) gehouden aan geheimhouding. Niet alleen de
bestuurders of commissarissen zijn gehouden hem alle informatie

De keuze voor de openbare of besloten procedure moet worden

te geven, maar ook de aandeelhouders. Zowel gevraagd als

gemaakt uiterlijk ten tijde van het verzoek tot homologatie van het

ongevraagd.

akkoord of indien de rechter eerder wordt benaderd in het kader
van de WHOA. Wanneer eenmaal een keuze is gemaakt, kan deze

De Observator

niet meer worden gewijzigd. Voorafgaand aan de indiening van

De rechtbank kan zowel op verzoek van de schuldenaar of

een verzoek tot toepassing van de WHOA zal dan ook onderzocht

ambtshalve voorzieningen treffen die zij nodig acht ter beveiliging

moeten worden welke procedure het meest passend is.

van de belangen van de schuldeisers of aandeelhouders.
Onderdeel hiervan kan zijn dat een Observator wordt benoemd.

De (rol van de) Herstructureringsdeskundige en de
Observator

De Observator is een onafhankelijke deskundige die het proces

Zoals in het eerste deel al aan de orde kwam, kunnen

monitort. Hij houdt toezicht op de totstandkoming van het

schuldeisers, aandeelhouders, de ondernemingsraad en de

akkoord en moet de belangen van de gezamenlijke schuldeisers

personeelsvertegenwoordiging niet zelf een akkoord aanbieden.

in het oog houden. Indien een herstructureringsdeskundige is

Zij moeten dat doen via een herstructureringsdeskundige. Zij

benoemd, kan er niet ook een observator worden benoemd.

zullen dus (eerst) een verzoek aan de rechtbank moeten richten

Een Observator kan dus slechts worden benoemd wanneer een

tot het benoemen van een herstructureringsdeskundige die

akkoord wordt aangeboden door de schuldenaar en er geen

mogelijkheden van een akkoord gaat onderzoeken en eventueel

herstructureringsdeskundige is aangesteld.

het akkoord gaat aanbieden.
Het salaris van de Observator wordt op dezelfde wijze als voor
De aanstelling van een herstructureringsdeskundige kan worden

de herstructureringsdeskundige bepaald. Het komt ten laste van

verzocht indien redelijkerwijs aannemelijk is dat de schuldenaar

de schuldenaar, tenzij de benoeming van de Observator door een

met het betalen van zijn schulden niet zal kunnen voortgaan. Om

meerderheid van de schuldeisers wordt gesteund (dan betalen

te bepalen of van deze situatie sprake is, kan de rechtbank een

de schuldeisers de rekening). Bestuurders, commissarissen

(andere) deskundige benoemen. Het verzoek tot benoeming van

en aandeelhouders zijn verplicht de Observator volledig te

een herstructureringsdeskundige wordt in elk geval toegewezen

informeren en op zijn beurt heeft de Observator natuurlijk een

als de schuldenaar daar zelf om vraagt of als de meerderheid van

geheimhoudingsverplichting.

de schuldeisers het verzoek steunt.
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Lopende overeenkomsten

van een herstructureringsdeskundige dan wel gebeurtenissen of

De WHOA biedt de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige

handelingen die met de uitvoering van het akkoord rechtstreeks

de mogelijkheid om een verzoek te doen aan de wederpartij

verband houden en daarvoor noodzakelijk zijn, geen grond

van de schuldenaar tot wijziging of zelfs beëindiging van een

opleveren voor ontbinding van de overeenkomst. Evenmin worden

tussen de schuldenaar en de betreffende wederpartij bestaande

verbintenissen of verplichtingen van de schuldenaar gewijzigd

overeenkomst. Stemt de wederpartij daarmee niet in, dan heeft de

of mag de wederpartij haar nakoming opschorten. Let op, indien

schuldenaar of de herstructureringsdeskundige een machtsmiddel.

de schuldenaar al in verzuim is voor het starten of voorbereiden

Hij kan namelijk de overeenkomst eenzijdig beëindigen door

van de WHOA biedt hem het recht wel de mogelijkheid om de

de overeenkomst op te zeggen mits (I) een akkoord wordt

overeenkomst te beëindigen of zijn eigen verplichtingen op te

aangeboden, (II) het akkoord wordt gehomologeerd en (III) de

schorten.

rechtbank toestemming geeft voor de opzegging. De opzegging
vindt dan van rechtswege plaats tegen een door de schuldenaar/

De afkoelingsperiode

herstructureringsdeskundige bepaalde termijn, tenzij de rechtbank

Vanaf het moment dat de schuldenaar start met de

bij het geven van haar toestemming een langere termijn bepaalt.

voorbereidingen voor het aanbieden van een akkoord en een

Een termijn van drie maanden vanaf de homologatiedatum geldt

zogenaamde startverklaring ter griffie van de rechtbank heeft

volgens de wet in elk geval als voldoende. Naar verwachting zal

gedeponeerd, kan hij een afkoelingsperiode vragen aan de

dus slechts in hele bijzondere uitzonderingsgevallen door de

rechtbank. Daardoor kan elke bevoegdheid tot verhaal of tot

rechtbank een langere termijn worden bepaald.

opeising van goederen niet meer worden uitgeoefend, tenzij de
rechtbank daartoe een machtiging verleend.

Mogelijk lijdt de wederpartij schade door een dergelijke
beëindiging. Die schade kan of worden betrokken in het akkoord,

Verder worden vanaf dat moment een eventueel aanhangig

waardoor de wederpartij als schuldeiser mag meestemmen

faillissementsverzoek of surseanceverzoek geschorst. Indien

over het akkoord, of de schade kan buiten het akkoord worden

zowel een faillissements- of surseanceverzoek (al dan niet op

gelaten. In dat laatste geval zal de schuldenaar de schade van de

eigen aangifte) aanhangig is en een verzoek tot toepassing van

wederpartij volledig moeten vergoeden. Het zal van de concrete

de WHOA/benoeming van een herstructureringsdeskundige

omstandigheden afhangen op welke wijze hiermee in het akkoord

wordt ingediend, heeft het laatste verzoek voorrang. Indien de

het beste kan worden omgegaan.

herstructureringsdeskundige vervolgens wordt benoemd, gelast de
rechtbank ook direct een afkoelingsperiode.

In veel overeenkomsten is opgenomen dat ingeval van
surseance van betaling of faillissement de wederpartij van de

Als gevolg van de afkoelingsperiode kan de rechtbank op verzoek

schuldenaar het recht heeft de overeenkomst te beëindigen.

van de schuldenaar of de herstructureringsdeskundige ook

Niet uitgesloten is dat in de aanloop naar de inwerkingtreding

conservatoire en/of executoriale beslagen opheffen.

van de WHOA daaraan wordt toegevoegd dat ook ingeval van
een andere insolventieprocedure (zoals de WHOA) dit recht
bestaat. De WHOA steekt hier echter een stokje voor, omdat het
voorbereiden en aanbieden van een akkoord of de aanwijzing
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Tijdens de afkoelingsperiode kan de schuldenaar goederen

Ook niet als de schuldenaar al voor de afkoelingsperiode in

waarop derden een zekerheid hebben of waarvan zij eigenaar

verzuim is geraakt.

zijn blijven gebruiken, verbruiken en zelfs vervreemden in het
kader van de normale bedrijfsuitoefening. Uiteraard is wel vereist

De duur van de afkoelingsperiode is maximaal 8 maanden. De

dat deze bevoegdheid voordien ook al bestond en moeten de

rechtbank kan in eerste instantie een termijn van ten hoogste 4

belangen van de betreffende crediteuren worden gewaarborgd.

maanden bepalen en die dan eenmaal verlengen. Alternatieven

Er zal dus zekerheid moeten zijn dat voorraden die bijvoorbeeld

zoals 2 en 6 maanden zijn ook mogelijk. Voor elke verlenging is

worden verbruikt ook kunnen en zullen worden betaald. Indien

noodzakelijk dat er vooruitgang is geboekt in het bereiken van een

de bevoegdheid om de goederen te gebruiken, verbruiken of

akkoord. Tenslotte kan de rechtbank ook voorwaarden verbinden

vervreemden in de aanloop naar de afkoelingsperiode door

aan het geven van een afkoelingsperiode of deze periode beperken

de schuldeiser is ingetrokken, herleeft deze bevoegdheid van

tot bepaalde schuldeisers.

rechtswege.
De afkoelingsperiode heeft ook gevolgen voor pandhouders,
zoals (veelal) de bank. Gedurende de afkoelingsperiode is
de pandhouder niet bevoegd om mededeling te doen van het
pandrecht en verpande vorderingen te innen. Voor banken geldt
in het bijzonder dat zij gedurende de afkoelingsperiode niet
bevoegd zijn tot verrekening van ontvangen gelden met de eigen
vordering (ook niet als de bank op de vordering die wordt betaald
een pandrecht heeft). Verrekening mag wel als de bank het
rekening courantkrediet in stand laat en de schuldenaar daarvan
dus gebruik kan maken. Waar het om gaat is dat de vordering
van de bank niet mag dalen als gevolg van de verrekening en
zij daardoor een gedeeltelijke betaling ontvangt vanwege haar
positie in het betalingsverkeer. De schuldenaar blijft bevoegd de
betalingen te innen en de gelden te gebruiken voor de normale
bedrijfsuitoefening. Ook hiervoor geldt uiteraard wel dat er
voldoende vervangende zekerheid moet zijn voor de pandrechten
die teniet gaan door de betaling van de verpande vorderingen.
Indien er sprake is van een afkoelingsperiode wordt de
schuldenaar gedurende deze periode beschermd en kunnen
lopende overeenkomsten niet zonder instemming van de
schuldenaar beëindigd worden, mag de schuldeiser zijn eigen
verplichtingen niet opschorten en de overeenkomst niet ontbinden.
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Team Corporate Advisory

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de advocaten van team Corporate Advisory.

Jeroen Tulfer
Partner
Teamleider Corporate Advisory
T: +31 (0)88 30 40 187
E: tulfer@boelszanders.nl

Monique Schreurs
Partner
T: +31 (0)88 30 40 161
E:mschreurs@boelszanders.nl

Michiel Peeters
Advocaat
T: +31 (0)88 30 40 167
E: peeters@boelszanders.nl

Madelène Leurs
Advocaat
T: +31 (0)88 30 40 118
E: leurs@boelszanders.nl

Dirkje Mandigers
Advocaat
T: +31 (0)88 30 40 143
E: mandigers@boelszanders.nl

Jeffrey van Nuland
Advocaat
T: +31 (0)88 30 40 207
E: nuland@boelszanders.nl
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