Whitepaper WHOA
Wet Homologatie Onderhands Akkoord

Inleiding

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 1:
De achtergrond, toelatingseis,
mogelijke verzoekers en
procedure op hoofdlijnen

In dit eerste deel ga ik in op de achtergrond van de WHOA,

Waarom de WHOA?

bespreek ik welke partijen een beroep op de WHOA kunnen doen

In de huidige situatie kan een onderneming die in financiële

en geef ik een overzicht van de hooflijnen van de procedure.

moeilijkheden verkeert ervoor kiezen haar onderneming te

In volgende delen zal ik dieper ingaan op de procedure, en

herstructureren. Naast extra financiële middelen door bestaande

inzoomen op de eisen waaraan een akkoord dient te voldoen

of nieuwe aandeelhouders, een kostenreductie door middel van

en de bijzondere voorzieningen die gedurende de procedure

een reorganisatie van het personeelsbestand is een gedeeltelijke

getroffen kunnen worden en die van belang zijn voor zowel (de

kwijtschelding van schulden, uitstel van betaling of omzetting van

aandeelhouders van) het bedrijf dat gebruik maakt van de WHOA

schulden in aandelen ook vaak onderdeel van het plan. Indien alle

als de schuldeisers die worden geconfronteerd met een bedrijf

schuldeisers, of in elk geval de schuldeisers waarvan de schulden

waarop de WHOA procedure van toepassing is.

“gesaneerd” moeten worden instemmen met het voorstel, zal dat
deel van de herstructurering weinig problemen ondervinden.
In verreweg de meeste gevallen, lopen de belangen van
schuldeisers uiteen en verschilt ook hun (juridische en/of
commerciële) positie. Bij het doen van een voorstel loopt de
onderneming dan niet alleen het risico dat haar financiële
problemen openbaar worden (voor zover dat niet al het geval
was), maar ook dat uiteindelijk geen overeenstemming met
alle schuldeisers wordt bereikt. Buiten faillissement kunnen
schuldeisers die niet met het voorstel willen instemmen namelijk
niet (op enkele uitzonderingen na) tot instemming worden
gedwongen. Alleen in een faillissement of indien de surseance
van betaling van toepassing is verklaard, voorziet de wet in
mogelijkheden om schuldeisers gedwongen aan een akkoord te
binden.
Het faillissement of de surseance van betaling heeft echter
ook grote nadelen, nu het bijna altijd zorgt voor een daling
van de marktwaarde van de onderneming als zodanig en haar
vermogensbestanddelen. Deze daling van de waarde wordt
ook wel de desintegratieschade genoemd. Uiteindelijk is dit
ook voor de schuldeisers onwenselijk, omdat daarmee ook hun
verhaalsmogelijkheden minder waard worden.
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DEEL 1:
De achtergrond, toelatingseis,
mogelijke verzoekers en
procedure op hoofdlijnen

Het doel van de WHOA

De toelatingseis

Het doel van de WHOA is om een regeling te scheppen waarin een

Voor toepassing van de WHOA dient redelijkerwijs aannemelijk te

onderneming buiten een faillissement of surseance van betaling

zijn dat de onderneming niet kan doorgaan met het betalen van

haar schuldeisers kan dwingen om akkoord te gaan met een

haar schulden. Het is niet nodig dat deze situatie al direct aan de

schuldeisersakkoord waardoor een faillissement of surseance van

orde is. Indien voorzienbaar is dat deze ‘toestand’ bijvoorbeeld

betaling kan worden voorkomen. De schuldeisers worden daarbij in

pas over 6 maanden intreedt, kan toch al een beroep op de WHOA

klassen onderverdeeld. Schuldeisers met een verschillende positie

worden gedaan.

moeten ook in een verschillende klasse worden ingedeeld.
De WHOA is niet bedoeld voor “2 voor 12 situaties”. Hoewel
Om te bepalen of schuldeisers in een andere positie verkeren

de doorlooptijd van de procedure kort is, zal er wel voldoende

moet worden gekeken naar (I) hun positie in faillissement en (II)

liquiditeit moeten zijn om de onderneming gedurende de duur

naar hetgeen zij op grond van het voorstelakkoord ontvangen.

van het WHOA-traject te kunnen doordraaien. Uiteraard moet de

In elke klasse van schuldeisers zitten schuldeisers met dezelfde

schuldenaar wel een onderneming of ondernemer zijn en niet een

rang of positie ten opzichte van de noodlijdende onderneming. In

natuurlijk persoon die geen zelfstandig beroep of bedrijf uitoefent.

het akkoord kan aan de verschillende klassen een ander voorstel
worden gedaan waarbij wel een aantal waarborgen gelden. Deze

Wie kunnen toepassing van de WHOA vragen?

onderverdeling in klassen zal ik in een latere bijdrage uitvoeriger

Niet alleen de schuldenaar kan toepassing van de WHOA vragen en

bespreken.

een akkoord aan zijn schuldeisers aanbieden. Ook de schuldeisers,
de aandeelhouders van de onderneming, de ondernemingsraad

De WHOA heeft daarnaast nog een tweede doel. Indien duidelijk

(OR) of de personeelsvertegenwoordiging kunnen deze toepassing

is dat een faillissement niet te voorkomen valt, kan buiten

verzoeken.

faillissement een onderneming worden afgewikkeld waardoor
de waarde van de onderneming beter behouden blijft en de

Anders dan de schuldenaar, kunnen de schuldeisers,

schuldeisers uiteindelijk een hogere uitkering ontvangen op hun

aandeelhouders, OR of personeelsvertegenwoordiging kunnen

vordering.

niet zelf een akkoord aanbieden. Zij moeten dat altijd laten doen
door een herstructureringsdeskundige die in dat geval door de

Om deze doelen te bereiken wordt een verzoek tot faillietverklaring

rechtbank wordt benoemd.

of een verzoek tot toepassing van de surseance van betaling
geschorst, totdat de rechtbank heeft beslist op het verzoek om

De herstructureringsdeskundige is een deskundige op het gebied

een herstructureringsdeskundige te benoemen en daarmee dus

van herstructurering van ondernemingen en is belast met het

voorrang geeft aan de WHOA.

aanbieden van een akkoord.
Het feit dat niet alleen de schuldenaar, maar ook andere
betrokkenen – weliswaar via een herstructureringsdeskundige –
een akkoord kunnen aanbieden is een noviteit in het Nederlands
herstructureringsrecht.
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De WHOA procedure in
hoofdlijnen

Schuldenaar

Schuldeiser(s), aandeelhouder, OR of
personeelsvertegenwoordiging

Voorstel akkoord

Herstructureringsdeskundige

Stemming in klassen

Verzoek homologatie

Uitspraak rechtbank, geen hoger beroep
mogelijk
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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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